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4.1 Inleiding
Ongevallen zijn de meest voorkomende doodsoorzaak bij mensen jonger dan veertig jaar. 
Ongevallen eisen een hoge tol, niet alleen door overlijden, maar ook door langdurige invali-
diteit. Deze gevolgen kunnen soms vermeden of beperkt worden als men de verwondingen 
herkend, de risico’s ervan juist beoordeeld en de gepaste acties onderneemt.

Het eerste uur na het ongeval wordt dikwijls ‘het gouden uur’ genoemd. Als een slachtoffer 
binnen het uur na het ongeval de juiste zorgen toegediend krijgt, zijn de gevolgen veelal 
minder dramatisch. Daarom moet je snel en doelmatig handelen. De tussenkomst van de 
hulpverlener ambulancier is beslissend. Jij bent dikwijls het eerst ter plaatse en bepaalt 
voor een groot deel de afloop van de tussenkomst.
In dit hoofdstuk lees je meer over de verschillende soorten ongevallen en de verwondingen 
die ze kunnen veroorzaken.

4.1.1 LESDOELEN
 
De cursisten kennen (weten, begrijpen, inzien):

• De soorten ongevallen.
• De twee soorten verwondingen.
• De gevolgen van een slag, het principe van kinetische energie en het effect op het 

lichaam.
• Het verband tussen een ongeval en de mogelijke verwondingen. 
• Het begrip gouden uur en de rol van het gouden uur na een trauma.

• De verschillende soorten borstkasletsels. 
• De tekenen/symptomen/klachten die van belang zijn bij het beoordelen van een borst-

kasletsel.
• De handelingen die moeten uitgevoerd worden bij verwondingen van de thorax.

• De verschillende soorten buikletsels.
• De tekenen/symptomen/klachten die van belang zijn bij het beoordelen van een buiklet-

sel.
• De handelingen die moeten uitgevoerd worden bij abdominale verwondingen.
• De mogelijke verwondingen aan het urogenitale stelsel.

• De ernst van verwondingen aan het hoofd of wervelkolom.
• De verschillende soorten schedelletsels. 
• De verschillende soorten hersenletsel.
• De methoden voor het beoordelen van het bewustzijn.
• De WAPA evaluatiemethode.
• De Glasgow Coma Schaal.
• De handelingen die moeten uitgevoerd worden bij een patiënt met een hoofdtrauma.
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• De verschillende soorten aangezichtsletsels.
• De methoden voor het beoordelen van een aangezichtstrauma.
• De handelingen die moeten uitgevoerd worden bij een patiënt met letsels van het 

aangezicht of hals.

• De oorzaken van een wervelzuilletsel.
• De methoden voor het beoordelen van een wervelzuilletsel. 
• De handelingen die moeten uitgevoerd worden bij een patiënt met een wervelzuillet-

sel.

• Het verschil tussen kneuzingen en wonden.
• De werkwijze voor het beoordelen van een kneuzing.
• De handelingen die moeten uitgevoerd worden bij een patiënt met een kneuzing.

• De verschillende soorten wonden.
• De methoden voor het beoordelen van een wonde.
• De levensbedreigende verwondingen en de handelingen die hierbij moeten uitgevoerd 

worden.
• De wondzorg bij lichte huidwonden.
• De verschillende verbandtechnieken.
 

• De oorzaak van skeletletsels en de verschillende soorten.
• De methoden voor het beoordelen van een skeletletsel.
• De handelingen die moeten uitgevoerd worden bij skeletletsels.
• Het principe van spalken.
• De skeletletsels van de armen.
• De handelingen die moeten uitgevoerd worden bij skeletletsels van de armen.
• De skeletletsels van de benen.
• De handelingen die moeten uitgevoerd worden bij skeletletsels van de benen.

De cursisten kunnen (vaardigheden: toepassen/integreren)

Gedurende de basisopleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening, krijg je de mo-
gelijkheid handelingen in te oefenen tijdens de praktijklessen, betreffende de benadering 
en opvang van een gewond slachtoffer.
Dit met het oog op het onmiddellijk herkennen van verwondingen en risico’s om vervol-
gens de gepaste levensreddende acties te kunnen uitvoeren teneinde de gevolgen voor 
de slachtoffers te vermijden of te beperken. Het snel, doordacht en efficiënt handelen is 
noodzakelijk in het latere werkveld van de hulpverlener-ambulancier.
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4.2 Ongevallen en verwondingen

4.2.1 SOORTEN ONGEVALLEN 

Afhankelijk van de plaats en de aard van het ongeval onderscheidt men verkeersongeval-
len, ongevallen op het werk, ongevallen thuis of in de vrije tijd.

Een verkeersongeval lijkt wel een vast onderdeel van het dagelijks leven geworden te 
zijn. Ondanks allerlei veiligheidsverhogende maatregelen zoals snelheidsbeperkingen en 
veiligheidsgordels blijft het verkeer op de wegen slachtoffers eisen, onder meer omwille 
van alcohol- en druggebruik, overdreven snelheid of risicogedrag.

Jaarlijks gebeuren nog steeds duizenden ongevallen op het werk. De ernst van de letsels 
hangt vaak nauw samen met het soort arbeid en de werkomgeving. De veiligheid op het 
werk laat nog vaak te wensen over. Zelfs in optimale omstandigheden is menselijke arbeid 
niet vrij van fouten en zijn ongevallen onvermijdelijk.

Talrijke ongevallen gebeuren thuis of tijdens de vrije tijd. Vele knutselaars doen klusjes met 
gebrekkig materiaal of weinig kennis van zaken. Er wordt ongezekerd op daken geklom-
men of er wordt met machines gewerkt die vroeger enkel bij de vakman te vinden waren. 
Sporten die gevaarlijk zijn, worden steeds populairder. Fietsen, rotsklimmen en kajakken 
eisen jaarlijks hun tol van onvoorzichtige of ongeoefende sporters. Ook thuis kan men van 
een trap vallen of zich in de vingers snijden. In onze vergrijzende bevolking is een lichte 
val met zware gevolgen, zoals een heupbreuk, geen uitzondering.

4.2.2  TWEE SOORTEN VERWONDINGEN

Trauma (meervoud traumata) is de algemene medische term voor verwonding. De medi-
sche discipline die zich gespecialiseerd heeft in het verzorgen van verwondingen noemt 
men de traumatologie.
Een verwonding ontstaat doordat een inwerkende kracht de normale samenhang van een 
weefsel beschadigt.
Een open wonde is meestal bloederig. We kennen schaaf-, scheur-, steek- of schotwonden.
We kunnen deze verwondingen dan ook scherpe traumata noemen.

Een gesloten wonde ontstaat als het slachtoffer hard in aanraking komt met een stomp 
voorwerp of wanneer het lichaam plots aan een grote vertraging onderworpen wordt. Bij 
vele verkeersongevallen lijkt het slachtoffer uitwendig ongeschonden, maar heeft het 
inwendige letsels opgelopen.
Dit soort verwonding wordt ook stomp trauma genoemd.
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4.2.3 DE GEVOLGEN VAN EEN SLAG

Bij een val of een verkeersongeval gaat het dikwijls om gesloten verwondingen door 
inwerking van een slag. Om te begrijpen hoe ernstig de inwendige, uiterlijk onzichtbare 
letsels kunnen zijn, moet je de kracht van de slag kunnen inschatten. Om te begrijpen wat 
in een lichaam gebeurt als gevolg van een ongeval kan een beetje natuurkunde helpen.

De ernst van de klap bij een ongeval wordt grotendeels bepaald door de kinetische ener-
gie van het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval. De kinetische energie van een 
voorwerp (auto of mens) in beweging, is afhankelijk van de massa van het voorwerp en 
van de snelheid waarmee het beweegt. Hoe groter de massa en hoe groter de snelheid, hoe 
groter de kinetische energie.
Als je een spijker in een harde ondergrond wil slaan, neem je een hamer (massa) en je geeft 
een grote zwaai (snelheid). Als de hamer op de spijker terechtkomt, wordt de kinetische 
energie van de hamer omgezet in de beweging van de spijker. Hoe zwaarder de hamer en 
hoe harder je slaat, hoe dieper je de spijker drijft. In dit geval is de spijker daarop voorzien. 
Als je echter op je vinger slaat, heeft de kinetische energie van de hamer vernietigende 
gevolgen voor je vinger: het bot breekt, bloedvaten en zenuwen worden verpletterd, de 
huid scheurt open. Hoe meer kinetische energie er inwerkt op de weefsels, hoe zwaarder 
de verwondingen.

Bij een ongeval gaat het niet alleen om de snelheid, maar ook om de plotselinge afname 
van die snelheid: vertraging of deceleratie. Als je op een matras valt, wordt een deel van 
de kinetische energie opgeslorpt door de matras die de val vertraagt. Val je op beton, dan 
wordt de hele klap door je lichaam opgevangen. Om deze kinetische energie op te vangen, 
worden moderne auto’s voorzien van kreukelzones en airbags: een deel van de energie 
van de slag kruipt in het verkreukelen van het koetswerk en wordt opgevangen d.m.v. de 
airbags. Zo beperken ze het gewond raken van de inzittenden.

Voetgangers, fietsers of motorrijders hebben geen koetswerk en krijgen dus zelf de hele 
klap te verwerken. Ook bij een val van een trap of een fiets kan het lichaam hoge snelhe-
den bereiken.

4.2.4  HOE BEOORDEEL JE EEN ONGEVAL 

De verwondingen van de patiënt zullen meestal in relatie staan met de snelheid van de 
betrokken voertuigen. Zo zal ook de hoogte belangrijk zijn bij het inschatten van verwon-
dingen als het om een val van een hoogte gaat.
Als iemand met een wagen aan 100 km/uur ergens tegenaan rijdt, wordt hij ook met die 
snelheid naar voren geslingerd, met de kracht alsof hij van 10 meter hoogte zou vallen. 
Hoe sneller het voertuig ging, hoe harder de klap en hoe meer energie er in lichamelijke 
beschadigingen zal worden omgezet. Als twee wagens aan 60 km/uur tegen elkaar rijden, 
moet je de snelheden optellen: de klap komt dan met 120 km/uur aan. Het lichaam komt 
dan op zeer korte tijd tot stilstand, maar een aantal organen blijven nog even in de richting 
van de verplaatsing voortbewegen. Zo ontstaan vertragingsletsels of deceleratietraumata. 
Er ontstaan soms letsels in de grote lichaamsslagader (aorta) of de milt kan losscheuren.
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Bij een zware klap kunnen dus zeer ernstige inwendige letsels ontstaan waarvan aan de 
buitenkant niets te zien is, maar die toch levensbedreigend zijn. Ook ernstige breuken 
blijven dikwijls onzichtbaar: een breuk van het bekken, een fractuur van hals- of rug-
genwervels. Bij elk vermoeden van een ongeval met een zware klap moet je op dit soort 
verwondingen bedacht zijn.

Je bent als hulpverlener ambulancier dikwijls de eerste hulpverlener die ter plaatse aan-
komt. Je zal leren je snel een beeld te vormen van het ongeval aan de hand van getuige-
nissen van het slachtoffer of de omstanders, de algemene omstandigheden en waarne-
mingen ter plaatse. Deze gegevens kunnen je helpen de ernst van de situatie in te schat-
ten. Blijf rustig, dat stelt zowel de patiënt als de omstanders gerust. Verzamel al doende 
gegevens. Deze kostbare inlichtingen moet je doorgeven aan volgende hulpverleners.

4.2.5 WAT KAN JE VERWACHTEN BIJ VERSCHILLENDE SOORTEN 
ONGEVALLEN

Bij een frontale botsing komt de wagen wel tot stilstand maar blijft het lichaam nog een 
tijdje rechtdoor bewegen tot het door veiligheidsgordel of airbag, en in het ergste geval 
het dashboard of de voorruit, wordt tegengehouden.

Als het slachtoffer opgevangen werd door de veiligheidsgordel ontstaan soms letsels door 
de plotse druk op schouder en borstkas, waardoor beenderen kunnen breken. De afdruk 
van de gordel is dikwijls op het lichaam te zien. De gordels houden de romp tegen, maar 
het hoofd wordt in veel gevallen als een boksbal voor- en achteruit geslagen. Daardoor 
kunnen verschuivingen of breuken van de halswervels ontstaan. Een airbag kan de inzit-
tenden van een auto hiertegen beschermen.

Als de inzittenden geen veiligheidsgordels omhebben, is de kans op ernstige verwondin-
gen zeer groot. De lichamen in de wagen kunnen dan twee kanten uit. Ofwel glijdt het 
lichaam naar voren en naar onderen, waarbij de benen de eerste slag opvangen en tegen 
het dashboard gebroken worden, waarna de borstkas tegen stuurwiel of dashboard klapt 
waardoor hart en longen ernstig beschadigd kunnen worden. Als de stuurinrichting van 
een voertuig beschadigd is, mag je altijd besluiten dat de bestuurder ernstig gewond is.

Ofwel vliegt het lichaam recht vooruit en omhoog. Het raakt wellicht stuur of dashboard, 
maar zal vooral met het hoofd tegen de voorruit botsen en er al dan niet doorheen vliegen. 
Dit leidt meestal tot zeer ernstige schedel- en halsbreuken en hersenletsels.

Kinderen worden bij een frontaal ongeval meestal naar boven en naar voor geworpen. Een 
gebroken voorruit wijst altijd op ernstig schedel- en halsletsel, tot het tegendeel bewezen is.

Bij een zijdelingse aanrijding ondervinden voertuig en inzittenden een zijdelingse kracht. 
Verwondingen ontstaan door binnendringend koetswerk of door de hevige zijdelingse 
krachten. Letsels aan armen, borstkas, bekken en hals komen dikwijls voor.
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Een aanrijding in de flank veroorzaakt meestal ernstige letsels.
 
Aanrijdingen in files, bij stoplichten of kettingbotsingen zijn dikwijls ongevallen waarbij 
langs achteren wordt ingereden op een wagen. Hoofdsteunen en veiligheidsgordels kunnen 
hier de schade beperken. De krachten van de klap worden meestal in de nek opgevangen, 
waarbij wervels beschadigd kunnen worden. De whiplash, letterlijk zweepslag, is hiervan 
een typisch gevolg.

Bij een aanrijding onder een hoek gaat het voertuig vaak rondtollen en komen er ook mid-
delpuntvliedende krachten aan te pas. De verwondingen zijn moeilijk voorspelbaar, want 
ze zijn afhankelijk van de schokken die het slachtoffer uiteindelijk heeft ondergaan. De 
verwondingen zijn echter vaak minder ernstig dan bij frontale botsingen.

Als het voertuig over kop gaat, is de kans dat inzittenden, die geen gordel dragen, er uit 
worden geslingerd zeer groot. Het al of niet dragen van de veiligheidsgordels en de ma-
nier waarop de wagen getold heeft, bepalen de ernst van de letsels. Je moet wel steeds op 
schedel- en wervelbreuken bedacht zijn.

Bij aanrijdingen van voetgangers gaat het om een ongelijke strijd tussen lichaam en voer-
tuig. Dikwijls hebben deze ongevallen ernstige letsels of zelfs de dood van de zwakke 
weggebruiker tot gevolg. Veel hangt af van de grootte van het slachtoffer en van de hoogte 
van de bumper van het aanrijdende voertuig.

Meestal wordt een voetganger tegen het onderbeen aangereden, met zware breuken van 
de benen (meestal het scheenbeen) als gevolg.

Daarna slaat het slachtoffer tegen de motorkap van het voertuig of wordt de lucht in 
geslingerd, met letsels aan borstkas, bekken of bovenbeen tot gevolg. Ten slotte valt het 
slachtoffer neer, wat schedel- en nekletsels kan veroorzaken.

kind:     volwassene:
Bij de aanrijding van een kind Bij de aanrijding van een volwassene werkt de 
werkt de kracht van de bumper kracht van de bumper in ter hoogte van het been
in ter hoogte van de romp (rode (rode pijl). Het slachtoffer komt eerst met de romp
pijl). Het kind wordt onder de  op de motorkap terecht (gele pijl 2) en wordt
wagen gevat (gele pijl).  uiteindelijk tegen de voorruit geworpen (gele pijl)
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Legende: De inwerking van de kracht (rode pijl) 
wordt voortgeleid vanuit de hiel naar het bekken 
en verder naar de wervelzuil.

Bij een aanrijding van een fietser, hangt alles af van de manier waarop die wordt geraakt, 
maar het ontstaan en de aard van de letsels zijn vergelijkbaar met die van een voetganger.

Letsels die ontstaan door een val, hangen af van de hoogte van de val en het lichaamsdeel 
waarop het slachtoffer terecht is gekomen. Bij een val moet je dus steeds vragen naar de 
hoogte van de val. Deze inlichting moet je steeds doorgeven bij overdracht van de patiënt 
aan de volgende hulpverlener (MUG of spoedgevallendienst).

Kinderen vallen dikwijls op het hoofd, met hersenletsels tot gevolg. Ze proberen dikwijls 
de val op te vangen met de handen, waarbij ze polsen of armen kunnen breken. Volwas-
senen proberen meestal op beide voeten te landen. De schok wordt dan in de lengteas 
van het lichaam geleid. De letsels strekken zich dan ook uit van de hiel, via de benen, tot 
het bekken en de wervelzuil.

Voorbeelden van open wonden zijn schot- of steekwonden. De overlevingskansen zijn 
groter dan bij gesloten wonden en zijn vooral afhankelijk van de tijd die verloopt tussen 
het ongeval en de medische behandeling, ook het medisch interval genoemd

Schotwonden worden bepaald door de kracht en de vorm van het projectiel. Alle weef-
sels en organen in de baan van de kogel zullen beschadigd zijn.
 
Bij kogels met hoge snelheid ontstaat ook een drukgolf in het lichaam, waardoor weef-
sels en organen rond de kogelbaan en op afstand van de kogelbaan kunnen beschadigd 
worden.
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Letsels als gevolg van een ontploffing ( blastletsels ) zijn van drieërlei aard. Een eerste 
soort letsels ontstaat door de drukgolf (schokgolf of ‘blast’) van de ontploffing. Organen 
die lucht bevatten, ook holle organen genoemd ( zoals oren, longen en spijsverteringsstel-
sel) worden door het plotse drukverschil beschadigd. Oorpijn, oorsuizen, bloedingen uit 
het oor en een daling van het gehoor duiden op ernstige letsels. Ga ervan uit dat ook de 
longen ernstig beschadigd werden.
Door de rondvliegende brokken en scherven ontstaat een tweede soort ontploffingsletsels.
Daarna wordt het slachtoffer door de kracht van de ontploffing tegen een muur of tegen de 
grond gesmakt, waarbij verwondingen ontstaan die kenmerkend zijn voor een val. Dikwijls 
gaan ontploffingen ook gepaard met instortingen (pletletsels), brand (brandwonden) en 
giftige rookontwikkeling (verstikking). Als er bij een ontploffing meerdere slachtoffers 
gevallen zijn, gaan de ernstig gekwetsten voor. Om die te onderkennen moet je in de eer-
ste plaats naar verwondingen van de eerste soort uitkijken: de letsels veroorzaakt door de 
schokgolf. Ze zijn het minst zichtbaar, maar bepalen de voorkeur bij behandeling.
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4.2.6 DE EERSTE MINUTEN BIJ VERWONDINGEN

De aanpak van een patiënt bij een spoedgeval met ernstige verwondingen is altijd dezelfde 
gedurende de eerste minuten. De werkwijze van de benadering van een slachtoffer werd 
eerder beschreven.
We herhalen ze hier slechts in zoverre er bij patiënten met verwondingen bijzondere aan-
dachtspunten zijn. Daarna bekijken we de mogelijke letsels van de verschillende delen 
van het lichaam.

4.2.6.1  Wat doe je na aankomst

Als je aankomt op de plaats van het ongeval, beoordeel je dadelijk waar je de ziekenwagen 
zo veilig mogelijk kan parkeren.( liefst voorbij het ongeval, zo kan je zeker evacueren 
wanneer de rijbaan door andere hulpverleners en hun voertuigen wordt afgesloten, laat 
zeker voldoende ruimte om eventuele bijkomende technische ploegen vlot te kunnen laten 
werken)

Bestaat er gevaar voor hulpverleners en slachtoffers? Heb je extra (technische of genees-
kundige) hulp nodig? Beoordeel de omstandigheden en de omgeving. Probeer de oorzaak 
van het ongeval te begrijpen.
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4.2.6.2 De eerste beoordeling

Benader de patiënt, waarbij je let op de vitale tekens, zoals beschreven in de benadering
van het slachtoffer:
Is de patiënt bij bewustzijn?
Zijn er tekens van leven en/of hartwerking?
Moet er gestart worden met de reanimatie?

Dit onderzoek mag maximaal enkele minuten duren. Als er met een van de vitale functies 
iets fout is, volg je de richtlijnen zoals omschreven in Hoofdstuk 2. Doe het nodige om 
de zuurstofvoorziening en de bloedcirculatie te ondersteunen. Leg indien nodig ook de 
AED aan.
Als de patiënt bij bewustzijn is, goed ademt en voldoende bloedcirculatie heeft, heb je tijd 
voor een tweede beoordeling.
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4.2.6.3 De tweede beoordeling

Bij de tweede beoordeling overloop je het hele lichaam (systematisch aftasten en zoeken 
naar letsels).
Zoek naar en verzorg, indien nodig, mogelijke toch levensbedreigende letsels.(stelp bij-
voorbeeld bloedingen, zo veroorzaken ze later geen shock)

Houd de beoordeling kort en let bij een ongeval vooral op hoofd, hals en op ernstige letsels 
die we verder uitvoerig zullen bespreken.
Kijk naar uitwendige kneuzingen of verwondingen aan het hoofd. Ze kunnen een latere 
vermindering van het bewustzijn verklaren. Let ook op de pupillen. Onderzoek de hals. 
Leg een halskraag aan bij iedere patiënt die klaagt over pijn in de nek of een verminderd 
bewustzijn heeft.

Let op de huidskleur. Bleekheid kan wijzen op een shock door ernstig bloedverlies. Je 
beoordeelde reeds de ademhaling en de tekens van leven. Beoordeel ze opnieuw maar 
grondiger. Let op frequentie, patroon, thoraxbewegingen, inspanning, geur.

Vraag indien mogelijk of je slachtoffer pijn heeft. Vraag naar pijn op de borstkas.

Vraag naar pijn in de buik. Inwendige 
bloedingen zijn levensgevaarlijk en soms 
te herkennen als uitwendige blauwe 
plekken.

Is er pijn, zijn er vervormingen of 
kneuzingen aan het bekken?
Een bekkenbreuk betekent meestal 
zwaar bloedverlies;
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Doet er zich pijn aan de rug, tintelingen of een voos gevoel in de ledematen voor, zijn er 
verlammingen of ligt de patiënt in een abnormale houding? 

Merk je pijn, kneuzingen, verwondingen, open of gesloten breuken aan de ledematen?

Vraag ondertussen naar belangrijke medische gegevens: ernstige aandoeningen (van hart 
of longen, suikerziekte), gebruik van speciale geneesmiddelen.

Roep altijd bijstand van de MUG in als de toestand van de patiënt levensbedreigend 

4.2.6.4 Vervoer

Maak gebruik van technische hulpmiddelen zoals een schepbrancard, een vacuüm- of kor-
relmatras, een spinal board om de patiënt op een zo efficiënt mogelijke wijze te evacueren 
van plaats van het ongeval tot in de ziekenwagen.
Zorg steeds eerst voor stabilisatie van het slachtoffer alvorens te transporteren. Transport 
gebeurt de dag van vandaag liefst in gecontroleerde omstandigheden, tenzij een snelle 
evacuatie zich opdringt in functie van de veiligheid.
Dek vooraf verwondingen steriel af. Leg een drukverband aan bij bloedingen. Trek door-
borende voorwerpen nooit uit de wonde. Stabiliseer ze met steriele kompressen en bereid 
alles voor op vervoer.
Aligneer breuken indien mogelijk en spalk ze.
Help de leden van de MUG bij het aanleggen van een infuus, monitoring.... Vervoer de 
patiënt naar het ziekenhuis en verwittig het ziekenhuis van je komst.

4.2.6.5 Het gouden uur

Een juiste aanpak door de hulpverlener ambulancier kan de dramatische gevolgen van ver-
wondingen beperken, kan de overlevingskansen vergroten, kan het verblijf in het ziekenhuis 
verkorten en/of de kans op invaliditeit verkleinen. Als je de opeenvolgende gebeurtenissen 
tijdens het eerste uur na het ongeval bekijkt, begrijp je waarom.
Sommige slachtoffers overlijden binnen enkele seconden of minuten na het ongeval. Vaak 
gaat het hier om onherstelbare letsels aan de hersenen of massaal bloedverlies met een 
circulatiestilstand tot gevolg. Zelfs de meest bekwame hulp kan in deze extreme gevallen 
zelden baten.
Te veel slachtoffers sterven echter nog op de plaats van het ongeval omdat de omstanders 
de basic life support technieken (BLS) niet kennen en bij voorbeeld de luchtweg niet heb-
ben vrijgemaakt.
De meeste overlijdens gebeuren binnen de eerste uren na een ongeval. Het gaat dan meestal 
om verwondingen waarbij snelle en efficiënte hulp levensreddend kan zijn. Een eenvou-
dige verstikking doordat de luchtweg belemmerd wordt, is een voorbeeld van een banaal 
incident dat de dood tot gevolg kan hebben als niet dadelijk en juist wordt ingegrepen. 
Ook bloedingen in buik of hersenen of ernstige breuken zijn te overleven mits de juiste 
hulp snel genoeg geleverd wordt.

!
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Men gaat ervan uit dat de juiste hulp gedurende het “gouden uur “ na een ongeval het 
verschil tussen leven en dood kan uitmaken.
Alles draait daarbij om de zuurstofvoorziening van het lichaam. Vaak treedt van in het begin 
al een tekort aan zuurstof op. Pijn en stress verhogen het zuurstofgebruik. Beschadigingen 
ter hoogte van de longen verminderen de opname van zuurstof in het bloed. Bloedverlies 
vermindert de zuurstoftoevoer in het lichaam. Zowel het toedienen van zuurstof als van 
vocht zorgen ervoor dat de zuurstofvoorziening van de weefsels en organen niet helemaal 
stilvalt. Het verminderen van pijn en stress (door het spalken van breuken bijvoorbeeld) 
kan de omvang van de shock beperken.

Een patiënt komt gemiddeld 45 minuten na een ongeval in het ziekenhuis aan. De eerste 
zorgen die ter plaatse en tijdens het vervoer worden toegediend, zijn belangrijk. Het optre-
den van de hulpverlener ambulanciers en hun samenwerking met de MUG speelt daarbij 
een grote rol.

Een aantal slachtoffers overlijdt weken na het ongeval. Ondanks intensieve zorgen kan 
een patiënt ook lang na een ongeval bezwijken aan de gevolgen ervan. Wat je tijdens het 
gouden uur doet, kan zelfs na zoveel tijd nog invloed hebben en de kans op een laattijdige 
verwikkeling beperken of voorkomen. Door te vermijden dat bloed of braaksel in de lon-
gen komt, voorkom je later langdurige longontstekingen. Hoe beter je een vrije luchtweg 
verzorgt, hoe kleiner de kans op laattijdige verwikkelingen
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4.3 Borstkasletsel of thoraxtrauma
Verwondingen van de borstkas zijn soms moeilijk te beoordelen omdat het dikwijls gesloten 
letsels zijn waarbij je de schade niet rechtstreeks kan zien.

De borstkas bevat de longen en de luchtwegen, het hart en de grote bloedvaten. Dat zijn 
stelsels die levensnoodzakelijk zijn. Verwondingen in of aan de borstkasholte zijn dus 
levensgevaarlijk. Je moet het gevaar van deze verwondingen kunnen inschatten zonder 
de verwondingen te zien. Om welke letsels het precies gaat, kan je niet uitzoeken.. Dat is 
de taak van het multidisciplinaire team in het ziekenhuis.

Toch worden hier de verschillende borstkasletsels beschreven om je een idee te geven 
van de oorzaken en de gevolgen ervan. Zo kan je beter inschatten hoe belangrijk het is de 
tekenen van deze levensbedreigende verwondingen te herkennen.
 
Lees in hoofdstuk 1 na welke organen zich in de borstholte bevinden en hoe ze werken.

Beschadigingen aan de longen, het hart of de grote bloedvaten zullen snel opgemerkt 
kunnen worden door het falen van de bloed- en dus de zuurstofvoorziening. Onthoud dat 
het middenrif, de scheiding tussen borst- en buikholte, zich vrij hoog bevindt. Onder het 
middenrif liggen kwetsbare organen zoals lever, milt, galblaas en maag. Denk dus bij ver-
wondingen aan de onderkant van de borstkas ook steeds aan letsels van de buikorganen!

4.3.1 WELKE  SOORTEN BORSTKASLETSELS ZIJN ER?

Men onderscheidt gesloten en open verwondingen van de thorax.
Gesloten verwondingen zijn meestal het gevolg van een stompe kracht.
Open verwondingen zijn dikwijls het gevolg van voorwerpen die het lichaam doorbo-
ren.
Soms kan de inwerking van een klap zo groot zijn dat gebroken ribben van binnenuit 
een open wonde doen ontstaan.

4.3.1.1 Gesloten thoraxtrauma

A. Borstbeenbreuk of stenumfractuur

De breuk van het borstbeen of sternumfractuur wordt meestal veroorzaakt door een 
kracht die recht op het borstbeen komt. Dit gebeurt vaak bij oudere personen bij een 
frontale aanrijding. Je ziet de breuk niet, de patiënt klaagt over pijn midden op de borst-
kas en vaak over ademnood of dyspnoe.

B. Ribbreuk

Het meest voorkomende borstkasletsel is de breuk van een of meer ribben. Bij jongere 
mensen zijn de ribben nog een beetje soepel. Bij ouderen worden de ribben stijver. Ze 
breken dan gemakkelijker. Bij oudere mensen wordt een rib zelfs door een kleine val 
snel gebroken. Bij jongere mensen en kinderen breken ribben slechts door een grote 
kracht op de borstkas.



            

de gewonde patiënt                                            hoofdstuk 4

            4.18

De bovenste vier ribben worden beschermd door de schouderbladen, zodat die ribben niet 
zo snel breken. De meeste ribbenbreuken gebeuren tussen de 5de en de 10de rib. De 11de 
en de 12de rib breken minder snel omdat ze aan een kant los zitten en dus gemakkelijker 
mee plooien.

Bij een ribbenbreuk klaagt de patiënt van pijn op de plaats van de breuk. De pijn neemt 
toe bij hoesten, bewegen of ademen. Door de pijn kan de patiënt niet normaal ademen. De 
patiënt zit dikwijls gekromd over de gebroken rib en houdt de plaats van de breuk vast, in 
een poging die te ondersteunen.

Een ribbenbreuk kan aanleiding geven tot ernstige verwikkelingen die verder besproken 
worden. Als meerdere ribben gebroken zijn, zodat een deel van de borstkaswand loshangt, 
spreekt men van een fladderthorax.

Ingedeukte of gebroken ribben kunnen de longen beschadigen (longkneuzing) of bloe-
dingen van longen of bloedvaten veroorzaken (haemothorax). Er kan zich lucht ophopen 
tussen het longvlies en de borstkaswand (pneumothorax). Als de onderste ribben afbreken 
kunnen ze buikorganen treffen en inwendige bloedingen veroorzaken.

C.  Fladderthorax

Bij een fladderthorax is een stuk van de borstkaswand losgekomen. Dat gebeurt als 3 
of meer naast elkaar liggende ribben aan dezelfde kant van de borstkas op minstens 2 
plaatsen gebroken zijn, of als het borstbeen gebroken is en aan weerszijden de ribben 
van het borstbeen zijn losgebroken.
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Een deel van de borstkaswand hangt niet meer vast aan de rest en kan dus niet meer met 
de borstkas meebewegen. Dit deel van de borstkas (thorax) gaat dan paradoxaal bewegen 
(fladderen): tijdens het inademen beweegt het stuk naar binnen, tijdens het uitademen gaat 
het stuk naar buiten, terwijl dat normaal andersom is. Dit is een zeer ernstig letsel. Je ziet 
dezelfde tekenen als bij een gebroken rib, met pijn op de plaats van de breuk die toeneemt 
bij beweging. Je ziet paradoxale ademhaling en zeer dikwijls de tekenen van shock.

D. Longkneuzing of contusie

Ingedeukte of gebroken ribben kunnen de long kneuzen. Dat kan je niet zien. De pa-
tiënt heeft pijn en is kortademig (dyspnoe), zoals bij een ribbenbreuk. Soms beweegt de 
borstkas onregelmatig bij het ademen. De patiënt kan bloed ophoesten ( haemoptoe ).

E. Pneumothorax 

Bij een pneumothorax hoopt er zich lucht (pneumo) op tussen het vlies dat de longen om-
geeft en het vlies dat de wand van de borstkas bekleed. De opgehoopte lucht verhindert 
dat de long zich op die plaats kan vullen. Als zich daar veel lucht verzamelt, kunnen het 
hart en de grote bloedvaten worden weggedrukt en kan het bloed niet meer terugvloeien 
naar het hart. Dat noemt men een spanningspneumothorax. Bij een open pneumothorax is 
de pneumothorax via een open wonde in verbinding met de buitenlucht. Bij een gesloten 
pneumothorax is dat niet het geval omdat het longvlies onbeschadigd is. Soms kan de 
lucht (tussen de huidlagen) ontsnappen en zich ophopen ter hoogte van hals en gelaat. Ook 
dan spreekt men van een spanningspneumothorax. Als je de huid betast, voelt de lucht in 
de huid aan als krakende sneeuw (subcutaan emfyseem). Indien dit zeer uitgesproken is, 
krijgt de patiënt het uitzicht van een ‘Michelinventje’. De patiënt klaagt over pijn zoals bij 
ribbenbreuk. Soms is de kortademigheid zeer uitgesproken en kan ofwel snel ofwel traag 
toenemen. Soms is de adamsappel verplaatst naar de kant van de onbeschadigde long. Je 
voelt het kraken van het subcutaan emfyseem. Je merkt de tekenen van shock.
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 Open  pneumothorax    Gesloten  pneumothorax
 Er stroomt lucht van buiten tussen    Er stroomt lucht vanuit de long tussen
 de borstkaswand en de samengevallen   de borstkaswand en de samengevallen
 rechterlong.      rechterlong.

 
F. Haemothorax

Bij een haemothorax stapelt zich bloed (haemo) op in de borstkas (thorax). Dat bloedverlies op zich is 
al gevaarlijk en kan tot shock leiden. Bovendien zal het bloed op de longen drukken en de ademhaling 
hinderen.
Je kan als hulpverlener ambulancier niet zien of het om een haemothorax gaat. Je merkt alleen kortade-
migheid en de typische tekenen van shock.
De long is samengevallen.
Er is bloed tussen de borstkaswand en de long.
Als de borstkasholte zich vult met een mengeling van lucht en bloed spreekt men van een haemopneumo-
thorax’.

 
 De long is samengevallen.
 Er is bloed tussen de borstkaswand 
 en de long.
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G. Hartkneuzing of myocardcontusie

Bij een zware klap recht op de borstkas kan het hart ( wat een spier is = myocard ) ge-
kneusd worden. Dat gaat vaak samen met een borstbeenbreuk ( sternumfractuur ). Zelfs 
met verfijnde onderzoeken in het ziekenhuis is dit moeilijk vast te stellen. Je moet enkel 
onthouden dat dit kan voorkomen bij een zware frontale klap. De patiënt heeft pijn, is 
kortademig en ontwikkelt soms een shocktoestand.

H. Harttamponade ( pericardtamponade )

Het hart is omgeven door een ‘hartzakje’( pericard ). Als er zich bloed verzamelt in dat pe-
ricard, kan het hart onvoldoende uitzetten zodat er minder bloed kan worden rondgepompt.
Een harttamponade komt niet heel veel voor, maar je kan ze vermoeden na een harde klap 
op de borst, bij een moeilijk voelbare pols en uitgezette bloedvaten in de hals (veneuze 
stuwing).

I. Scheur van de aorta ( aortaruptuur )

Als het lichaam plots tot stilstand gebracht wordt, blijft het hart nog even voortbewegen, 
zoals een tramreiziger die omvalt als de tram plots stopt. Daardoor kan een scheurtje 
(ruptuur) ontstaan in de aorta, de grote slagader die vanuit het hart vertrekt. Er sijpelt dan 
bloed in de aortawand, wat na verloop van tijd (minuten of uren) tot een plotse en dodelijke 
bloeding kan leiden.
Je kan dit letsel vermoeden in omstandigheden waarbij de patiënt een zware slag gekregen 
heeft en klaagt over pijn achter het borstbeen of tussen de schouderbladen.

J. Scheur van het middenrif ( diafragmaruptuur )

Het middenrif of diafragma is de spier die borst- en buikholte van elkaar scheidt. Ze zorgt 
ook mee voor de ademhalingsbewegingen. Dit diafragma kan scheuren of ruptureren. 
Daarbij kunnen de maag of delen van de darmen in de borstholte schuiven (hernia dia-
fragmatica ). Daardoor wordt de beschikbare ruimte voor de ademhaling kleiner. Ook het 
middenrif  kan niet meer naar behoren werken, zodat de ademhaling nog extra bemoeilijkt 
wordt. Van de eigenlijke breuk of scheur is uitwendig niets te zien. Je merkt wel duidelijke 
tekenen van ademnood of dyspnoe. Dit letsel kan nooit uitgesloten worden bij een zware 
klap op de borstkas.
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4.3.1.2 Open verwondingen van de thorax

Voorwerpen die de thoraxwand doorboren kunnen longvliezen, longen, bloedvaten, hart of 
de middenrifspier treffen. Dat kan letsels veroorzaken die ook bij gesloten verwondingen 
aan de thorax voorkomen: pneumothorax, haemothorax, longletsel, harttamponade, ver-
wondingen van hart en bloedvaten. Als een vreemd voorwerp zoals een mes in de borstkas 
steekt, stelt het herkennen weinig problemen. De patiënt klaagt over pijn, is kortademig, 
vertoont ademhalingsmoeilijkheden en tekenen van shock. Bij een open zuigende wonde 
in de borstkas wordt tijdens het inademen lucht aangezogen tussen de borstkaswand en 
de long. Je kan merken hoe de lucht in en uit de borstkas stroomt. Dit is een ‘zuigende’ 
borstkaswonde. Zo ontstaat een pneumothorax, die op zijn beurt tot een spanningspneu-
mothorax kan leiden.

 De zuigende borstkaswonde: 
 lucht wordt ingeademd  en 
 uitgedreven bij elke adembeweging.
 

Elke doorborende wonde van de thorax moet als een levensbedreigende 
aandoening worden beschouwd.!
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4.3.2  HOE BEOORDEEL JE THORAXLETSELS?

Bij thoraxtraumata gaat het dikwijls om gesloten verwondingen en ligt het niet binnen de 
mogelijkheden van het ziekenwagenpersoneel om uit te maken welke letsels de patiënt 
precies heeft. Dat is ook niet nodig. Als je een aantal tekenen kan herkennen, heb je genoeg 
aanwijzingen om de nodige levensreddende handelingen te stellen.

A. Pijn

Pijn is de meest voorkomende klacht bij borstkasletsels. Een bewuste patiënt zal zelf 
kunnen aanwijzen waar het pijn doet. Dikwijls probeert de patiënt met de handen de rib-
benbreuk te ondersteunen.
Vraag de patiënt om te hoesten. Als dat niet kan omwille van de pijn, weet je zeker dat de 
borstkaswand hard geraakt werd. Pijn moet je beschouwen als een alarmsignaal. Observeer 
de patiënt nauwlettend, ook tijdens het transport. Volg voortdurend pols en ademhaling. 
Denk bij pijn aan de bovenste 4 ribben aan mogelijke letsels aan de zenuwen van de armen 
en ga na of de patiënt de bovenste ledematen kan bewegen. Als de pijn laag zit (8ste tot 
de 10de rib), moet je bedacht zijn op een beschadiging van milt of lever, wat kan leiden 
tot ernstig inwendig bloedverlies.

B. Onrust

Een patiënt met ernstige verwondingen aan de borstkas is onrustig en angstig. Typische 
shocksymptomen, die samenhangen met zuurstoftekort en bloedverlies. Verwittig het HC 
112 en vraag bijstand van de MUG.

C. Ademhalingsproblemen ( dyspnoe )

De patiënt klaagt over ademnood, ‘gebrek aan lucht’, ‘gevoel van stikken’.
Beoordeel de frequentie en het ritme van de ademhaling en de inspanningen die de patiënt
moet leveren bij het ademen.
Kijk na bij borstkastraumata of delen van de borstkas asymmetrisch bewegen tijdens de 
ademhaling. Deze tekenen wijzen op een medische urgentie. Verwittig het HC 112 en 
vraag bijstand van de MUG.

D. Fladderthorax

Naast de tekenen van ribbenbreuk zie je een deel van de borstkaswand paradoxaal bewe-
gen: naar binnen bij het inademen, en naar buiten bij het uitademen. Dat deel is frontaal 
of zijdelings van de borstkas gelegen. Dikwijls stel je ook tekenen van shock vast. Dit is 
altijd een geneeskundige urgentie. Verwittig het HC 112 en vraag bijstand van de MUG. 

E. Ophoesten van bloed ( haemoptoe )

Ophoesten van bloed duidt steeds op een ernstige wonde, zoals een mogelijke longkneu-
zing of longcontusie.
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F. Subcutaan emfyseem

Onderhuidse opstapeling van vrije lucht. De huid van de hals, en soms ook het hoofd, is 
opgezet. Bij aanraking voelt dit aan als het wandelen over “verse, krakende sneeuw”. 
Wanneer er vrije lucht in de halsstreek zit weet je zeker dat je te maken hebt met een
pneumothorax. Dit is een geneeskundige urgentie. Verwittig het HC 112 en vraag bijstand 
van de MUG.

G. Shock

Borstkasverwondingen leiden dikwijls tot ademhalingsmoeilijkheden en/of bloedverlies. 
Dat leidt op zijn beurt vroeg of laat tot shock. De patiënt is bleek, de huid verkleurt blauw 
en grauw, de patiënt zweet en is angstig. Voel de pols, want ritme en frequentie geven 
duidelijke aanwijzingen voor shock. Dit is een geneeskundige urgentie. Verwittig het HC 
112 en vraag bijstand van de MUG.

H. Gezwollen halsaders ( veneuze stuwing )

Bij sommige patiënten met shock vloeit het bloed moeilijk terug naar het hart (door een 
spanningspneumothorax bij voorbeeld). Daardoor hoopt het bloed zich op in de halsaders, 
die opzwellen.

I. Abnormale positie van de adamsappel

Als een van de longen niet meer naar behoren kan werken (bij pneumothorax bij voorbeeld), 
verplaatst de adamsappel zich naar de kant van de gezonde long. Dit wijst op ernstige 
problemen met ademhaling en circulatie. Dit is een geneeskundige urgentie. Verwittig het 
HC 112 en vraag bijstand van de MUG.

J. Steek- of schotwonden

Steek- en schotwonden zijn gemakkelijk te herkennen als het voorwerp in de wonde 
steekt. Als het voorwerp niet meer aanwezig is, stel je een open wonde vast. Die kan 
lucht aanzuigen.

Bij een patiënt die bewusteloos is of tekenen van shock vertoont moet 
je altijd aan thorax- of buikletsels denken.!
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4.3.3 HANDELEN BIJ VERWONDINGEN VAN DE THORAX

Benader elke situatie identiek. Gebruik hiervoor het schema van de benadering van een 
slachtoffer. (Hoofdstuk 2, de eerste minuten)

Tracht tijdens je benadering een beoordeling te doen van de letsels. Bij duidelijke gevallen 
van ernstige letsels, of bij twijfel verwittig je dadelijk de MUG.

Verder tref je dezelfde maatregelen als bij elke andere geneeskundige urgentie. In vele 
gevallen is dit het enige wat je kan en moet doen.
Ondersteun de vitale functies, zorg voor een vrije luchtweg, ondersteun de ademhaling 
en bestrijd de shock. Leg een halskraag aan bij elke patiënt die bewusteloos is of klaagt 
over nekpijn.
Elke patiënt met borstkasletsel die nog voldoende ademt, geef je zuurstof via een masker 
met reservoir met een debiet van 10-15 1/min. Blijf de ademhaling en de circulatie volgen 
en behandel zo nodig ademhalingsmoeilijkheden en shock.

Je moet aangepaste maatregelen nemen bij open, gapende wonden, bij fladderthorax en 
bij open wonden met penetrerende voorwerpen.

Bij grote, open, gapende wonden kan de borstkas niet meer werken zoals het hoort. Je moet 
de open wonde zo snel mogelijk afsluiten met een daarvoor geschikt afsluitend verband. 
Als dat niet dadelijk beschikbaar is, moet je de wonde afsluiten met je hand, gebruik een 
steriele handschoen! Je mag de wonde nooit helemaal hermetisch afsluiten, omdat zo een 
open pneumothorax kan omslaan naar een gesloten, spanningspneumothorax.

Het afsluitend verband moet minstens 5 cm groter zijn dan de wonde. Bij meerdere open 
wonden (in- en uitgangswonde van een kogel bijvoorbeeld) moeten alle openingen worden 
afgesloten. Zorg ervoor dat een van de hoeken van het verband niet dicht gekleefd wordt, 
zodat het verband als een eenwegsklep werkt: zo zal de wonde afgesloten worden wan-
neer de patiënt inademt, en kan de lucht in de borstholte langs het verband ontsnappen bij 
het uitademen. Deze werkwijze vermijdt ophoping van lucht in de borstkas (spannings-
pneumothorax). Als verband gebruik je bij voorkeur een steriel verpakt plastiekverband 
dat speciaal voor deze doeleinden in de ziekenwagen aanwezig is. Als de huid rondom de 
wonde besmeurd is met bloed of vocht is het soms moeilijk het verband goed vast te kle-
ven. Houd in die omstandigheden het verband met de hand op zijn plaats, zonder evenwel 
de losse hoek dicht te drukken.

Legende: Aanbrengen van een afsluitend 
verband waarbij één hoek wordt vrijgela-
ten. Bij inademen is het verband volledig 
afgesloten zodat geen lucht kan worden 
aangezogen (figuur links). Bij uitademen 
kan de lucht uit de longholte ontsnappen 
via de vrije hoek (figuur rechts).
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Blijf de ademhaling en de pols volgen.

Monitoring met behulp van een multiparameter monitor of een eenvoudige pulsoxymeter 
kan hier een hulpmiddel zijn doch blijft de klinische toestand van de patiënt het belang-
rijkste om te observeren.

Als de toestand van de patiënt verslechtert na het aanbrengen van het verband kan dat te 
wijten zijn aan het feit dat het verband de wonde toch helemaal afsluit (het vrije hoekje 
kleeft bij voorbeeld vast door bloed). Maak het verband dan weer los.

Bij een fladderthorax probeer je het deel van de borstkaswand dat paradoxaal beweegt te 
stabiliseren. Leg daarvoor een dik verband over het ‘fladderende’ deel, eventueel versterkt 
door een klein kussen. Bevestig het verband met kleefpleisters. Leg de kleefpleisters nooit 
als een ring rondom de borstkas, want dat zou de ademhalingsbewegingen beperken. Als de 
pleisters niet blijven zitten, of je hebt er geen bij de hand, houd dan het verband of kussen 
met je handen op de plaats van het letsel.
Vervoer de patiënt in zittende houding. Als de patiënt dat niet verdraagt, laat je hem liggen 
op de kant van de fladderthorax.
Kijk uit voor tekenen van shock. Vaak treden ernstige ademhalingsmoeilijkheden op. Ze 
moeten juist behandeld worden.

Bij doorborende wonden waarbij nog een voorwerp in de wonde steekt mag je dat voorwerp 
nooit verwijderen. Trek een mes dus nooit uit de wonde. Stabiliseer het voorwerp zo goed 
mogelijk met dikke verbanden en kleefpleisters en vervoer de patiënt terwijl je zuurstof 
toedient en de vitale functies bewaakt. Dit is een geneeskundige urgentie. Verwittig het 
HC 112 en vraag bijstand van de MUG.

Je mag het voorwerp nooit uit de borstkas trekken. Stabiliseer het met dikke verbanden !

Bij steekwonden is snelheid van levensbelang. De patiënt moet zo snel en veilig mogelijk 
naar een ziekenhuis gevoerd worden. Let erop dat het voorwerp tijdens het vervoer niet 
beweegt noch ergens tegenaan stoot. Als het voorwerp te lang is om zo mee vervoerd te 
worden, wordt het afgeknipt, maar het blijft in de wonde terwijl je erop let dat het niet 
kan bewegen.
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4.4  Buikletsels of abdominale traumata
De buikholte bevat de organen van de spijsvertering, het urogenitaal stelsel en de grote 
bloedvaten. Sommige daarvan zij erg kwetsbaar door de grote vertragingen of krachten 
die zich bij ongevallen voordoen.
Bovendien zijn deze organen weinig of niet door het skelet beschermd.
Buikpijn na een ongeval kan veroorzaakt worden door een beschadiging aan lever of milt, 
wat dodelijke inwendige bloedingen kan veroorzaken.

4.4.1 WELKE VERWONDINGEN KAN JE VERWACHTEN?

Ook hier onderscheidt men gesloten en open verwondingen. Gesloten wonden zijn het 
gevolg van een verkeersongeval ( stompe trauma, bv. impact van het stuur van een auto ) 
of een val (deceleratietrauma).
Onthoud dat verwondingen aan de onderzijde van de thorax ook gevolgen kunnen hebben 
tot in de buikholte of het abdomen.
Men kent eenvoudige kneuzingen van organen zoals lever of milt. Ernstiger zijn bloedingen 
van lever of milt, of van de bloedvaten die naar de maag lopen.
Bepaalde organen kunnen soms volledig of gedeeltelijk vernietigd zijn. Open buikwonden 
worden meestal veroorzaakt door doorborende voorwerpen. Deze wonden zijn meestal 
zeer opvallend, maar dikwijls minder levensbedreigend dan penetrerende borstkasletsels. 
Een doorboorde darm levert minder snel levensgevaar op dan een doorboord hart. Toch 
blijven inwendige bloedingen in de buik zeer ernstig en gevaarlijk.

4.4.2 HOE BEOORDEEL JE DE PATIENT? 

De tekenen of symptomen van een abdominaal trauma zijn soms weinig uitgesproken. 
Bij gesloten wonden zie je soms een kneuzing van de huid op de plaats waar een stomp 
voorwerp het lichaam getroffen heeft. Vaak echter zie je helemaal niets. Bij open wonden 
daarentegen zie je de wonde en dikwijls is het penetrerende voorwerp nog aanwezig.
Bij inwendige bloeding stel je soms een opgezette buik vast. De patiënt klaagt over pijn in de 
buik. Dit moet je altijd als een alarmsignaal beschouwen. De patiënt zal dikwijls stilliggen 
met opgetrokken benen, in een poging om de drukkende pijn in de buik te verminderen.
Je merkt tekenen van shock die ontstaat door bloedverlies in de buik: rusteloosheid, angst, 
bleekheid, zweten, snelle zwakke pols, zwakke ademhaling. In sommige gevallen braakt 
het slachtoffer bloed.

Let op: Bij bewusteloze patiënten of bij patiënten met tekenen van 
shock moet je altijd aan buikletsels denken.!
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Verzeker een snel vervoer met begeleiding van een dokter. Laat de patiënt nooit eten of 
drinken. Bedek open wonden met een steriel verband.
Als de ingewanden uitpuilen, bedek ze met een steriel plastiekverband.

Raak de ingewanden nooit aan en probeer ze niet in de buikholte terug te duwen. Dek het 
geheel af met een steriel en hermetisch afsluitend verband.
Breng nooit aluminiumfolie aan, omdat de randen daarvan zeer ernstige beschadigingen 
kunnen aanbrengen aan de ingewanden.
Knip de kleding weg, maar pas op voor de darmen. 
Bedek de uitpuilende darmen. 
Plak het verband vast, met een steriel verband
Als het penetrerende voorwerp nog in de wonde steekt, mag het nooit verwijderd worden. 
Stabiliseer het voorwerp met dikke verbanden. 
Beweeg de benen van het slachtoffer niet. 
Vervoer de patiënt op een schepbrancard in de houding waarin je hem aangetroffen hebt. 
Zo verklein je het risico om het voorwerp te verplaatsen.

1. Darmen puilen uit  de buikholte.              
2. Knip de kleding weg, maar pas op voor de darmen
3. Bedek de uitpuilende darmen   
4. Plak het verband vast. met  een  steriel verband

4.4.3  WAT DOE JE BIJ BUIKWONDEN?

Benader elke situatie identiek. Gebruik hiervoor het schema van de benadering van een 
slachtoffer. (Hoofdstuk 2, de eerste minuten)
Tracht tijdens je benadering een beoordeling te doen van de letsels. Bij duidelijke ge-
vallen van ernstige letsels, of bij twijfel, verwittig het HC 112 en vraag bijstand van de 
MUG.. Leg de patiënt op de rug.
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4.4.4 WONDEN AAN HET UROGENITAAL STELSEL

Het urogenitaal stelsel omvat enerzijds de blaas, nieren, en verbindingen daartussen, en 
anderzijds de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen.

Bij een gesloten wonde gaat het dikwijls om de inwerking van een stomp voorwerp in de 
nierstreek. De nierslagader kan losscheuren bij een plotse uitgesproken vertraging, zoals 
die bij ongevallen kan optreden. Dit leidt tot aanzienlijke bloedingen die levensbedreigend 
zijn. Bij een bekkenbreuk kunnen ook delen van de blaas beschadigd worden.

Ook bij de geslachtsdelen kunnen alle vormen van open of gesloten wonden voorkomen. 
Vooral de uitwendige geslachtsdelen zijn minder beschermd en dus kwetsbaar. Bij zwan-
gere vrouwen kunnen de baarmoeder en de ongeboren vrucht gevaarlijke letsels oplopen. 
Daarop wordt in detail ingegaan in het hoofdstuk over problemen bij zwangerschap.

De organen van het urogenitaal stelsel hebben een sterke bloeddoorstroming. Bij verwon-
dingen kunnen er dus aanzienlijke hoeveelheden bloed verloren worden.

De juiste aard van de verwondingen kan je ter plaatse niet herkennen. De patiënt kan 
klagen over pijn in de zijde, lenden of onderbuik. Tekenen van inwendig bloedverlies (en 
dus shock) kunnen zichtbaar zijn.

Behandel deze letsels als buikverwondingen. Behandel eventuele shock met zuurstoftoedie-
ning via masker met reservoir (15 1/min). Dek uitwendige verwondingen en bloedingen af 
met een steriel verband. Bij rug- of lendenpijn moet je rekening houden met een eventueel 
rugtrauma. Vervoer de patiënt naar het ziekenhuis op een korrelmatras of een schepbrancard.
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4.5 Hoofd en wervelletsels
Verwondingen aan hoofd of wervelkolom gaan vaak gepaard met ernstige schade aan 
het zenuwstelsel. Hoofdletsel met hersentrauma (cerebraal trauma) zijn een van de 
meest voorkomende doodsoorzaken bij een ongeval.

Als het slachtoffer het ongeval overleeft, liggen hersenletsels zeer vaak aan de basis 
van ernstige en blijvende schade. In vele gevallen kan deze schade echter vermeden of 
beperkt worden door een juiste toediening van de eerste hulp.
Een juiste beoordeling van de toestand en een aangepaste tussenkomst zijn hierbij be-
langrijk. Het is dus een vereiste de tekenen van deze verwondingen te kennen. Daarmee 
begint dan ook dit onderdeel. Herlees hoofdstuk 1 over de bouw en werking van, het 
zenuwstelsel en het bewegingsstelsel.

4.5.1 WONDEN AAN SCHEDEL EN HERSENEN

Bij verwondingen aan het hoofd onderscheidt men wonden aan de schedel en de her-
senen enerzijds, en verwondingen aan het aangezicht anderzijds. Een trauma van de 
schedel gaat dikwijls gepaard met beschadigingen aan de hersenen. De schedeldoos 
beschermt de hersenen, en het spreekt vanzelf dat, indien het benige omhulsel bescha-
digd werd, de kans groot is dat ook de hersenen getroffen zijn. Dat kan gebeuren bij een 
harde slag of bij de penetratie door een voorwerp zoals een kogel. De hersenen kunnen 
echter ook beschadigd worden door de vertraging bij een ongeval, zonder dat er uitwen-
dig veel te zien is.

Bij een breuk van de schedel zijn vooral de beschadigingen die de hersenen daarbij 
hebben opgelopen zeer ernstig. De hersenen kunnen echter ook beschadigd worden 
zonder een breuk van de schedel. Het teken van hersenletsel is een vermindering van het 
bewustzijn. Dit symptoom moet je als hulpverlener ambulancier altijd opvatten als een 
belangrijk signaal.

Het is niet de bedoeling dat de hulpverlener ambulancier een diagnose kan stellen van 
deze verwondingen. Dat kan trouwens alleen in het ziekenhuis met verfijnde toestellen. 
Wel moet je de tekenen van deze letsels herkennen en je handelingen daarop afstemmen.

4.5.2 WELKE SCHEDELLETSELS ZIJN ER?

Bij een gesloten schedelbreuk is de schedel gebroken zonder dat daar uitwendig iets van 
te zien is. De kracht van de slag (het mechanisme van het ongeval) en mogelijke andere 
verwondingen (zoals een buil of beschadigde huid) kunnen een schedelbreuk doen ver-
moeden. Zware schedelbreuken kan je soms zien als uiterlijke vervormingen, of kan je 
toevallig voelen tijdens het aanleggen van de halskraag. De patiënt zal minstens kortstondig 
het bewustzijn verloren hebben en dikwijls buiten bewustzijn zijn.

Bij een open schedelfractuur is de slag zo hard geweest dat de schedel openbarst, zodat 
soms zelfs hersenweefsel zichtbaar is. Dit is een zeer ernstige verwonding die vrijwel 
steeds gepaard gaat met verminderd bewustzijn.
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Schotwonden zijn open letsels waarbij meestal een in- en een uitgangspoort van het 
doorborend voorwerp te zien zijn.
Bij een schedelbasisfractuur is de basis van de schedel gebroken. Deze breuken zijn 
vrijwel nooit rechtstreeks te zien. Een teken van een schedelbasisfractuur is een brilvor-
mige bloeduitstorting rond de ogen of een bloeduitstorting achter de oren (= brilhema-
toom). Dit gaat soms gepaard met bloed- of vochtverlies uit oren en neus (= veruitwen-
digde bloeding ). Meestal is ook het bewustzijn gedaald.

4.5.3 WELKE HERSENLETSELS ZIJN ER? 

Een hersenschudding ( commotio ) wordt veroorzaakt door een slag tegen het hoofd. De 
hersenen worden letterlijk geschud en komen hard in aanraking met de binnenkant van 
de schedeldoos. Typisch is een kortstondig bewustzijnsverlies. Vaak herinnert de patiënt 
zich niet wat er gebeurde (retrograde amnesie). Bij een ernstige hersenschudding kan dit 
geheugenverlies een langere periode blijven bestaan. De patiënt herinnert zich gewoonlijk 
de precieze plaats en het tijdstip van het gebeuren niet meer. Vraag steeds aan de omstan-
ders of de patiënt het bewustzijn verloren heeft.

Een hersenkneuzing (contusio) is een ernstige vorm van hersenschudding waarbij kneu-
zingen in de hersenen optreden. Die kneuzingen kunnen alleen in het ziekenhuis worden 
vastgesteld. Meestal is het bewustzijn gedaald.

Bij een bloeding tussen hersenen en schedel bloedt een bloedvat aan de buitenkant van de 
hersenen zodat het bloed zich opstapelt tussen de schedel en de hersenen. Die opeenho-
ping drukt de hersenen weg, verstoort de werking ervan en kan ze blijvend beschadigen. 
In het begin lijken de klachten of symptomen op die van een gewone hersenschudding. 
Het slachtoffer is bij voorbeeld even buiten bewustzijn geweest. Maar in tegenstelling tot 
bij een gewone hersenschudding begint het bewustzijn na enkele minuten (soms ook pas 
na uren) weer te verminderen.

1. Extradurale bloeding     2. Intradurale bloeding      3. Intracraniale bloeding

Door bloedingen binnen in de hersenen zelf kan zich daar bloed gaan verzamelen, met 
verdere beschadigingen als gevolg. De gevolgen zijn ernstiger dan bij een oppervlakkige 
hersenbloeding, met dieper en blijvend bewustzijnsverlies dat vrijwel onmiddellijk kan 
optreden.
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De schedel is een gesloten doos en bij zowat elk hersenletsel ontstaat een zwelling van 
de weefsels of een ophoping van bloed. De druk in de schedelholte zal dus stijgen, 
waardoor bloedvaten worden dichtgedrukt en de bloedtoevoer naar de verschillende 
onderdelen van de hersenen zal verminderen.

Al deze letsels zijn dus levensbedreigend. Het belangrijkste herkenningsteken is een be-
wustzijnsdaling. Je moet het verloop van het bewustzijn en de ernst van de bewustzijns-
verandering kunnen inschatten. Dit is een van de basisvaardigheden van elke hulpverle-
ner ambulancier.

4.5.4 BEOORDELING VAN HET BEWUSTZIJN

De eerste taak van de hulpverlener ambulancier bestaat erin het bewustzijn van de patiënt 
te beoordelen.
Ook als de patiënt nog ademt en pols heeft, kan het zenuwstelsel (hersenen en/of ruggen-
graat) zodanig beschadigd zijn dat dat gevaar oplevert. Mogelijke schade kan je beoordelen 
door het peilen van het bewustzijn met vier eenvoudige waarnemingen. Deze evaluatie-
methode wordt afgekort als de WAPA.

•	 Wakker: de patiënt weet wat er gebeurt en waar hij of zij zich bevindt, kent zijn of 
haar naam, en weet welke dag van de week het is.

•	 Aanspreekbaar: de patiënt reageert op een aanspreking.
•	 Pijngevoelig: de patiënt reageert niet op een aanspreking, maar wel op een pijnprikkel.
•	 A-reactief: de patiënt reageert niet op een pijnprikkel.

Het is belangrijk het bewustzijn op deze manier te beoordelen en het verloop van de be-
wustzijnstoestand op dezelfde manier te beschrijven. Deze informatie is van groot belang 
voor de arts.

Hersenletsels alleen zijn haast nooit de oorzaak van shock. Shock kan optreden als er 
naast de schedel- of hersenletsels nog andere verwondingen zijn. Bewustzijnsdaling is het 
belangrijkste symptoom bij schedel en hersenletsels.

Tekenen van beschadigingen aan nek- of ruggenwervels zijn: pijn in de nek of de rug, 
verlammingen en klachten over tintelingen of zinderingen in vingers of tenen. Als deze 
klachten zich voordoen, bestaat de kans dat er zenuwen uitgevallen zijn door beschadiging 
van het ruggenmerg.

Let verder nog op het volgende:

De pupillen kunnen klein zijn of wijd open bij beide ogen, of in elk oog een andere om-
vang hebben (anisocorie). Dat laatste is een alarmsignaal. Het kan wijzen op een bloeding 
tussen hersenen en schedel die zo snel mogelijk heelkundig moet behandeld worden. De 
patiënt die bewust is, of weer bewust wordt, kan klagen over hevige hoofdpijn. Dit is een 
teken van ernstig trauma.
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Plots kan de patiënt - ook in coma - beginnen te braken. Dit is een ernstige verwikke-
ling. Houd de luchtweg vrij. Gebruik hierbij de kaak-duwtechniek. Wees op je hoede bij 
het plaatsen van een luchtwegcanule. Dit kan zeer plots de braakreflex uitlokken.

Let speciaal op verwondingen aan het hoofd: snijwonden, builen, vervormingen van de 
schedel, brilvormige bloeduitstorting rond de ogen, bloedingen uit neus of oren, hersen-
vocht uit neus of oren.

De diameter van de linkerpupil is groter dan die 
van de  rechterpupil: anisocorie van de pupillen is 
een alarmteken.

Sommige tekenen van hersentrauma kunnen doen denken aan vergiftiging door alcohol 
of drugs. Neem nooit aan dat drugs of alcohol de oorzaak zijn van wat je ziet. Veronder-
stel steeds dat deze patiënt het slachtoffer is van ernstig hersenletsel en behandel het als 
dusdanig.
 
Een patiënt die bij een ongeval het bewustzijn verliest, daarna weer bij bewustzijn komt en 
nadien opnieuw bewusteloos raakt, is een ernstig geval. Het kan gaan om een bloeding die 
dringend geopereerd moet worden. Het is zeer belangrijk inlichtingen in te winnen over 
de evolutie van de bewustzijnstoestand van de patiënt, ook voor jouw aankomst.

De Glasgow Coma Schaal

Om de ernst van bewustzijnsverlies zeer fijn te bepalen beschikt men over de Glasgow 
Comaschaal. Deze indeling wordt door geneeskundige diensten over de hele wereld ge-
bruikt, zodat een objectieve evaluatie door verschillende personen mogelijk is. De graad 
van het bewustzijnsverlies wordt uitgedrukt door een getal.

De WAPA is een vereenvoudigde vorm van de Glasgow Comaschaal. De Glasgow Co-
maschaal beoordeelt achtereenvolgens de reactie van de ogen, de spraak en de beweging. 
Men beoordeelt de kwaliteit van de reactie en de sterkte van de prikkel die nodig is om de 
reactie uit te lokken. Het beoordelen van een patiënt met behulp van de Glasgow Coma-
schaal is niet eenvoudig en vergt heel wat opleiding en oefening.
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De  GLASGOW  COMASCHAAL

R E A C T I E   V A N   D E   O G E N
o spontaan openen    4
o openen na aanspreken    3
o openen na pijn     2
o niet openen     1 
W O O R D E L I J K E   R E A C T I E
o samenhangend gesprek    5
o verward     4
o onsamenhangend / Inadequaat   3
o onverstaanbaar / klanken   2
o geen reactie     1
R E A C T I E   D O O R   B E W E G I N G
o opdracht uitvoeren    6
o lokaliseren van pijn    5
o afweren / terugtrekken    4
o buigbeweging ledematen    3
o strekbeweging ledematen   2
o geen reactie     1

totaal score op 15

DE OGEN
• Een patiënt die de ogen spontaan opent, kijkt gewoon zonder dat hij daartoe aangezet 

hoeft te worden.
• Als de ogen van de patiënt gesloten zijn, vraag je of de patiënt de ogen wil openen. 

Als dat niet gebeurt, moet je de vraag luider herhalen en zien of de patiënt reageert.
• Als de ogen dan nog gesloten blijven, kijk je of de patiënt de ogen opent na een kleine 

‘pijnprikkel’. Daartoe knijp je in de rand van de monnikskapspier ter hoogte van de 
nek, in de bovenarmspieren of op het nagelbed van de vinger. 

• Als ook hierop niet gereageerd wordt, noteer je: niet openen.

DE SPRAAK
• Een samenhangend gesprek wil zeggen dat de patiënt kan vertellen wie hij is, waar 

hij zich bevindt, welke dag van de week of maand van het jaar het is. 
• Bij een verward gesprek kan de patiënt nog wel zinnen spreken, maar weet de bo-

venstaande vragen niet te beantwoorden.
• In een ernstiger stadium is een gesprek onmogelijk. De patiënt zegt of roept onsa-

menhangende woorden. Dat gebeurt dikwijls alleen als reactie op een pijnprikkel. 
(Soms uit de patiënt nog slechts krachttermen.)

• De patiënt wordt onverstaanbaar als er alleen maar wat gekreun of gemompel te 
horen is.

• Er is geen verbale reactie meer als de patiënt ook na een pijnprikkel geen geluid 
maakt.
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DE BEWEGING
• De patiënt scoort het hoogst op dit vlak als hij kan uitvoeren wat je hem vraagt (bij 

voorbeeld de arm strekken, in de hand knijpen of de ellenboog plooien). Het spreekt 
vanzelf dat je rekening houdt met eventuele kwetsuren of verlammingen. 

• Als de patiënt niet reageert op deze opdracht, dien je een pijnprikkel toe op het na-
gelbed. Als hij kan aangeven waar je deze pijnprikkel toedient of hij met de andere 
hand naar deze plaats grijpt, kan de hij pijn lokaliseren. 

• Wanneer hij de pijnprikkel probeert af te weren door de hand weg te trekken, scoort 
hij afweren / terugtrekken op de comaschaal.

• Indien de patiënt de hand terugtrekt en daarbij de elleboog plooit en de hand en 
voorarm langs het lichaam beweegt, spreken we van een buigbeweging.

• Bij de strekbeweging van de ledematen worden de armen of benen op een houterige 
manier gestrekt. Soms worden de schouders en voorarmen naar buiten gedraaid.

• De patiënt scoort geen reactie indien hij geen enkele motorische reactie vertoont na 
het toedienen van een pijnprikkel.

4.5.5  WAT DOE JE BIJ EEN PATIENT MET EEN HOOFDTRAUMA?

Benader elke situatie identiek. Gebruik hiervoor het schema van de benadering van een 
slachtoffer. (Hoofdstuk 2, de eerste minuten)

Tracht tijdens je benadering een beoordeling te doen van de letsels. Bij duidelijke gevallen 
van ernstige letsels, of bij twijfel verwittig het HC 112 en vraag bijstand van de MUG.

Handel steeds alsof de patiënt ook een breuk van rug- en nekwervels heeft. Bij iedere 
patiënt met een verminderd bewustzijn immobiliseer je de nek met een halskraag. Voor 
elk geval waarbij een kwetsuur van de nek of rug mogelijk is, immobiliseer je de rug-
gengraat met het gepast hulpmiddel, zoals een KED of een spinal board met head blocks. 
Een schepbrancard kan worden gebruikt om een evacuatie te vereenvoudigen. Deze regel 
geldt ook als er slechts tijdelijk bewustzijnsverlies is opgetreden.

Volg de ABC-procedure en ondersteun de vitale functies.

Bewustzijnsverlies is een van de voornaamste oorzaken van verstikking. Het openen van 
de luchtweg is dus een van de belangrijkste taken van de hulpverlener ambulancier. Open 
de luchtweg met de kaak-duwtechniek bij (mogelijke) nek- of ruggenwervelletsels. Ge-
bruik geen luchtwegcanule bij bewusteloze patiënten met braakreflex. Geef zuurstof met 
een masker met reservoir (15 1/min). Stelp ernstige bloedingen. Houd bij elke patiënt met 
gedaald bewustzijn het hoofdeinde van de schepbrancard iets hoger dan het voeteinde. 
Patiënten met alleen een schedelletsel zonder nek- of ruggenmergletsel plaats je met het 
hoofd iets hoger dan het lichaam.
 
De patiënt kan altijd onverwachts braken. Laat de patiënt daarom nooit alleen. Houd een 
nierbekken, een afzuigtoestel en -sondes bij de hand. Als de patiënt bij bewustzijn is, blijf 
je ermee praten, dat heeft een geruststellende uitwerking.
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4.6  Wonden aan het aangezicht en de hals 
Bij een slag op het gelaat (door tegen de voorruit van de wagen te slaan, door een slag 
met een voorwerp, ...) kunnen beenderen van het aangezicht gebroken zijn. Ook de huid, 
ogen, neus en oren kunnen daarbij verwond worden. Deze letsels stellen niet dikwijls 
onmiddellijk levensbedreigende problemen. Soms kan wel de luchtweg belemmerd wor-
den en kan ernstig bloedverlies optreden. Denk ook steeds aan een nekletsel. Bij ver-
wondingen aan de hals of aangezicht wordt dan ook steeds een halskraag aangedaan.

4.6.1 WELKE AANGEZICHTSLETSELS ZIJN ER?

De beenderen die het aangezicht vormen, kunnen op verschillende plaatsen breken. Een 
breuk herken je aan een zwelling van het aangezicht met onderhuidse bloeduitstortingen. 
Wat er precies gebroken is, kan alleen in het ziekenhuis vastgesteld worden. Hier volgen 
enkele typische kenmerken van een aantal breuken van aangezichtsbeenderen.

Breuken van de bovenkaak en de oogkassen veroorzaken een zwelling en blauwe verkleu-
ring rond de ogen. Meestal kan de patiënt de mond niet sluiten.

Loskomen van de tanden is niet vaak ernstig, maar kan wel aanleiding geven tot bloedingen 
en afgebroken stukken die in de mond of de keel kunnen blijven steken. Bij mensen met 
een kunstgebit kan het hele gebit loskomen en de luchtweg blokkeren.

Bij een breuk van de neus zie je verwondingen van de neusrug, bloedverlies uit de neus 
en een scheve stand van de neus.

Breuken en ontwrichtingen van de onderkaak verhinderen dat de patiënt de mond kan 
sluiten en kunnen problemen veroorzaken als je bij een bewusteloze patiënt de luchtweg 
wil vrijmaken door een kinlift.

Ook de weke weefsels van hals en aangezicht kunnen beschadigd worden. Schaaf- en snij-
wonden in het gelaat komen vaak voor. Hierbij wordt soms veel bloed verloren. Scherpe 
of puntige voorwerpen (bierglas, potlood, mes, ...) kunnen de huid doorboren.

Open of gesloten wonden van de hals kunnen levensbedreigend zijn, zowel een doorbo-
rende wonde, bij voorbeeld een messteek, als een gesloten wonde, bij voorbeeld een hevige 
slag, die het strottenhoofd kan beschadigen en de luchtweg belemmeren. Open wonden 
kunnen de slagaders beschadigen, waarbij uitwendig veel bloed verloren gaat, maar soms 
ook inwendig, waardoor de luchtweg samengedrukt kan worden.

Snijwonden kunnen de oppervlakkige aders beschadigen (zodat lucht in de bloedvaten 
gezogen wordt) waardoor ze de werking van het hart verstoren.

Letsels aan de ogen worden meestal veroorzaakt door een kneuzing van het oog of het 
binnen dringen van scherpe voorwerpen zoals glassplinters. Ook verbranding of chemische 
stoffen kunnen de ogen verwonden. 
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Het uitwendige oor kan gekneusd, gescheurd of zelfs afgerukt worden. Dat veroorzaakt 
inwendige bloeduitstortingen of hevige bloedingen.
 
Letsels van de neus komen veel voor bij een hevige slag op het aangezicht. De neus kan 
gescheurd, gesneden of (gedeeltelijk) afgerukt worden. Dat gaat gepaard met aanzienlijk 
bloedverlies. Bij een bewusteloze patiënt kan het bloed in de mond en de keelholte lopen 
en de luchtweg belemmeren.

4.6.2 HOE BEOORDEEL JE EEN AANGEZICHTSTRAUMA?

Letsels van hals of aangezicht kunnen levensbedreigend zijn.

Kijk in de eerste plaats na of er ook een beschadiging van de hersenen of de schedel is. 
Beoordeel het bewustzijn (WAPA of Glasgow Comaschaal) en vraag naar klachten zoals 
hoofdpijn.

Let op voor braken, kijk uit naar andere verwondingen van schedel of hals. Beoordeel de 
diameter van de pupillen.

4.6.3  WAT DOE JE BIJ LETSELS VAN HET AANGEZICHT OF HALS?

Benader elke situatie identiek. Gebruik hiervoor het schema van de benadering van een 
slachtoffer. (Hoofdstuk 2, de eerste minuten)

Tracht tijdens je benadering een beoordeling te doen van de letsels. Bij duidelijke gevallen 
van ernstige letsels, of bij twijfel verwittig het HC 112 en vraag bijstand van de MUG.

Voer de ABC-procedure uit, zorg voor een vrije luchtweg en geef zuurstof indien noodzake-
lijk. Verwittig het HC 112 en vraag bijstand van de MUG bij ademhalingsproblemen. Leg de 
patiënt in de veiligheidshouding (zijligging). Let op voor shock bij zwaar bloedverlies. Blijf 
steeds bij de patiënt zodat je dadelijk kan ingrijpen als de patiënt zou beginnen te braken.

Dek open wonden af met steriele kompressen.
Bij een breuk van de bovenkaak houd je steeds het aspiratietoestel klaar omdat er bloed-
verlies kan optreden, wat de luchtweg kan belemmeren. Losse tanden, kronen of prothesen 
wikkel je in een kompres en neem je mee naar het ziekenhuis.

Breng bij een uitwendige neusbloeding steriele kompressen en een verband aan.

Bij een bloeding uit de neusgaten (veruitwendigde bloedingen) breng je nooit kompressen 
aan. Blokkeer de neusgaten niet om de bloeding te stoppen.
Als een vreemd voorwerp nog in een open wonde aanwezig is, laat je het steken en fixeer 
je het met verbanden.

Als je merkt dat er hersenvocht verloren wordt: leg kompressen en meld dit aan de arts. 
Het wijst met grote zekerheid op een hersenletsel.
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Cerebrospinaal vocht is in normale omstandigheden een heldere vloeistof, en kan dus ge-
makkelijk verward worden met neusloop bij een banale verkoudheid. Een trucje hier is een 
bepaling van de suikerspiegel van dit vocht. Cerebrospinaalvocht bevat een suikergehalte 
van 40 a 60 mg/dl, neusloop bevat geen suiker.

Breng bij een amputatie van oor of neus het afgerukte lichaamsdeel steeds (verpakt in een 
steriele doek) mee naar het ziekenhuis.
Behandel oogverwondingen als brandwonden aan het oog. Breng een steriel kompres los 
op het oog aan. Oefen geen druk uit, want dat kan eventuele vreemde voorwerpen dieper 
in het oog duwen. Elk oogletsel, hoe licht ook moet door een arts behandeld worden. 
Breng bij inwendige oorletsels steriele kompressen en een drukverband aan. Let op bloed 
of hersenvocht dat uit het oor kan lopen. Leg in dat geval geen drukverband aan! Bij 
snijwonden en bloedingen aan de hals oefen je met een kompres rechtstreeks druk uit. Bij 
een slagaderbloeding is blijven drukken het enige wat je kan doen. Bij een aderbloeding 
leg je een drukverband aan. Leg een groot verband aan om het kompres op zijn plaats te 
houden. Blijf drukken of leg het verband aan zoals op onderstaande figuur te zien is. Laat 
de patiënt liggen, zodat de aders geen lucht aanzuigen.
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4.7  Wonden aan de wervelzuil
Verwondingen aan de wervelkolom zijn zeer ernstig. Niet zozeer een barst of indeuking 
van 1 of meer wervels, maar vooral ook letsels aan het ruggenmerg dat door het ruggen-
mergkanaal van de wervels loopt en dat bij breuken of verschuivingen van de wervels 
beschadigd kan worden. Dat veroorzaakt dikwijls blijvende verlamming.

4.7.1 HOE ONTSTAAT EEN WERVELZUILLETSEL?

Zowat elk ernstig ongeval kan de wervelkolom beschadigen: een schotwonde in hals of 
romp net zo goed als vertragingsletsels ( deceleratieletsel) bij een auto-ongeluk. Vooral 
de hals- en lendenwervels ( cervicale en lumbale zuil )zijn zeer kwetsbaar, omdat ze niet 
ondersteund worden door andere lichaamsstructuren zoals borstkas of bekken en ge-
makkelijker kunnen bewegen.

Een trauma aan de hals- of ruggenwervels kan in zeer uiteenlopende situaties 
optreden. Een hulpverlener ambulancier moet er in alle omstandigheden voor be-
ducht blijven.

4.7.2 HOE BEOORDEEL JE EEN WERVELZUILLETSEL ?

Bij een bewusteloos slachtoffer ga je er steeds van uit dat er een wervelletsel aanwezig 
is. Probeer de omstandigheden van het ongeval te begrijpen ( wat is er gebeurd en wat 
zijn mogelijke gevolgen voor het slachtoffer ) vraag ook aan eventuele omstanders wat 
er gebeurde.
Let in het bijzonder op tekenen die wijzen op een letsel van het ruggenmerg: pijn aan 
hoofd, hals of rug.

• Abnormale ademhaling: bij bepaalde ruggenmergletsels kunnen de spieren van de 
borstkas uitgeschakeld zijn, terwijl die van het middenrif nog wel werken. Dan zie 
je een ‘paradoxale’ ademhaling, waarbij de buik omhoog gaat bij het inademen en 
de borstkas naar beneden, en omgekeerd bij het uitademen. Of je ziet slechts zwakke 
bewegingen ter hoogte van de buikspieren.

• Verlies van urine, ongecontroleerde stoelgang
• De patiënt kan de ledematen niet meer bewegen of heeft haast geen kracht meer, of 

klaagt over pijn of tintelingen in de ledematen, vingers of tenen. Dit is meestal een 
teken van beschadiging van de wervelkolom.

• Tekenen van ernstige shock.

Let wel: de afwezigheid van deze tekenen sluit ruggenmergletsels niet uit! 

4.7.3 WAT DOE JE BIJ EEN RUGGEMERGLETSEL ?

Start altijd met het ABC van de dringende geneeskundige hulp. Controleer en ondersteun 
de vitale functies. Daarbij komt een beoordeling van het bewustzijn altijd op de eerste 
plaats.

!
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Ga er steeds van uit dat er een wervelkolomletsel aanwezig is. Leg een halskraag aan en 
gebruik aangepaste technieken om de luchtweg vrij te maken (kaak-duw).
Alleen als het mechanisme van het ongeval overduidelijk een wervelletsel uitsluit, neem 
je deze maatregelen niet. (Bijvoorbeeld als er een zwaar voorwerp alleen op de voet is 
terechtgekomen.)
De behandeling van een patiënt is steeds dezelfde, waar de wervelkolom ook gekwetst 
is.

Er gelden steeds 3 grondregels:
1. Verplaats de patiënt zo weinig mogelijk.
2. Draaien van de patiënt alleen in blokrol.
3. Verplaats de patiënt steeds in de lengte-as en als een geheel.

De technieken van het rollen, optillen en vervoeren van patiënten worden elders uitvoe-
rig besproken.
In hoofdstuk 10 wordt in detail beschreven hoe je een harde halskraag aanlegt, en hoe je 
een  motorhelm afneemt.
Breng bij patiënten met hals- of ruggenwerveltrauma steeds een harde halskraag aan. 
Een hulpverlener ambulancier moet de verschillende technieken van immobilisatie ken-
nen en kunnen gebruiken.

In hoofdstuk 10 wordt in detail beschreven hoe je een harde halskraag aanlegt, en hoe je 
een ‘integraal’ motorhelm afneemt.
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4.8 kneuzingen en wonden
Een hulpverlener ambulancier wordt vaak met kneuzingen en wonden geconfronteerd. 
Kneuzingen zijn gesloten letsels waarbij de huid niet doorbroken wordt, in tegenstelling 
tot wonden. Wonden gaan dan ook meestal gepaard met uiterlijk zichtbaar bloedverlies. 
Brandwonden vormen een geval apart en worden in hoofdstuk 8 behandeld. Kneuzingen 
en wonden zijn de uitwendig zichtbare uitingen van de letsels die door een ongeval ver-
oorzaakt worden. Ze zijn meestal goedaardig. Toch mag je niet vergeten dat ze dikwijls 
slechts het topje van de ijsberg zijn. Het zijn dan de stille getuigen van een ernstig letsel 
aan een of ander orgaan. Daarom moet je steeds rekening houden met het mechanisme 
van het ongeval, met de grootte van de krachtinwerking en met de plaats van de kneu-
zing of de wonde. Elders wordt dieper ingegaan op letsels van inwendige organen, 
hier zullen we kneuzingen en wonden algemeen beschrijven, ongeacht de plaats op het 
lichaam waar je ze vindt.

4.8.1 KNEUZINGEN

Kneuzingen zijn het gevolg van de inwerking van een stompe kracht. De ernst van de 
beschadiging van weefsels of organen hangt af van de kinetische energie van de slag. 
Ook de duur van de kneuzende kracht is van belang. Slachtoffers van instortingen kunnen 
soms pas na uren van onder het puin bevrijd worden.
Kneuzingen zijn verwondingen van spieren, bloedvaten of onderhuids vet die gepaard 
gaan met bloeduitstortingen. Het bloed kan zich tussen huid en spieren opstapelen. Soms 
is inwendig weefsel of een orgaan verbrijzeld zonder uitwendige tekenen van een letsel. 
Een typisch voorbeeld van een ernstige kneuzing is het onderhuids losscheuren van de 
huid door draaiende rollen of onder een wiel. Bij een grote impact is het mogelijk dat de 
huid of de spieren na enkele uren of dagen afsterven zonder dat je in het begin veel hebt 
gemerkt.
Na verloop van tijd, soms verscheidene dagen, zullen inwendige bloedingen in de weef-
sels opgenomen worden en verkleuren van blauw naar geel.



            

de gewonde patiënt                                            hoofdstuk 4

            4.42

4.8.1.1 HOE BEOORDEEL JE EEN KNEUZING?

Als je bij een patiënt komt, doorloop je eerst het ABC, waarbij je de vitale functies beoor-
deelt en indien nodig ondersteunt. Als de patiënt niet in levensgevaar verkeert begin je de 
tweede beoordeling. Hierbij zoek je onder meer naar kneuzingen en beoordeel je de kans 
op inwendige letsels aan organen. Vele slachtoffers van ongevallen hebben kneuzingen. 
Meestal is het de pijn die de aandacht op kneuzingen zal vestigen. Kort na het ongeval is 
er meestal nog niets te zien, hoogstens een kneuzingsmerk of wat roodheid. Enkele minu-
ten later ontwikkelt zich een blauwe plek (ecchymose) of een bloedbuil (hematoom), die 
zich geleidelijk kan uitbreiden. Dagen of weken later verdwijnt de zwelling en verkleurt 
de kneuzing geelgroen.

4.8.1.2 WAT DOE JE BIJ EEN KNEUZING?

Slechts nadat je de vitale functies hebt beoordeeld, kan je aan het behandelen van kneu-
zingen beginnen tijdens de tweede beoordeling. Daarbij leg je een drukverband aan, im-
mobiliseer je ledematen die pijnlijk zijn bij beweging en zorg je voor afkoeling als dat 
mogelijk is.
Het aanbrengen van koude zal een lokaal samentrekken van de bloedvaten of vasocon-
strictie veroorzaken. Deze zorgt er voor dat de inwendige bloeding wordt beperkt. Zorg er 
wel voor dat je het slachtoffer niet te veel afkoelt bij grote letsels en dat je onderkoeling 
van het slachtoffer vermijdt.
Vroeger werd aangenomen dat ook hoogstand van een lidmaat zijn weerslag heeft op 
de ontwikkeling van een kneuzing. De “evidence based EHBO” houd deze techniek nu 
bewust achterwege omdat wetenschappelijk gezien hier geen enkel bewijs is van het gun-
stige effect van hoogstand van een lidmaat bij kneuzingen.

4.8.2 WONDEN

Een open wonde kan zowel door een stomp als door een doorborend ongevalsmecha-
nisme ontstaan. De kennis van het ontstaansmechanisme van het ongeval helpt bij het in-
schatten van de ernst van een wonde. Typische doorborende mechanismen zijn: stappen 
of vallen op een voorwerp, door de voorruit of tegen het koetswerk geslingerd worden, 
ongevallen op het werk met snijdende machines en steek- en schotwonden.

Bij een wonde zijn er drie factoren in het spel:
• bloedverlies door de uitwendige bloeding
• de inwendige beschadiging van een orgaan, wat soms gepaard gaat met bloedverlies
• een besmetting door verontreiniging van de wonde.
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4.8.2.1 SCHAAFWONDE

Een schaafwonde is meestal een oppervlakkige beschadiging van de huid die wordt ver-
oorzaakt door wrijving en een schurend effect. Ze wordt gekenmerkt door roodheid, pijn, 
en punctiforme bloedingen, die worden veroorzaakt door beschadiging op het niveau van 
de haarvaten. Schaafwonden zijn heel vaak sterk vervuild.

Schematische voorstelling van een schaafwonde

4.8.2.2 SNIJWONDE

Een snijwonde is het gevolg van de inwerking van een scherp voorwerp zoals een mes, 
glasscherf of metalen rand. De randen van de wonde zijn meestal scherp afgelijnd. De 
wonde kan diep zijn, waardoor spieren, bloedvaten of pezen zijn doorgesneden. Ter hoog-
te van de hals of de romp kunnen belangrijke organen geraakt zijn. Over het algemeen 
zijn snijwonden minder vervuild.

Schematische voorstelling van een snijwonde
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4.8.2.3 SCHEURWONDE

Een verscheuring ontstaat doordat de huid openbarst als gevolg van verplettering of door 
de impact van een hoekig maar niet snijdend voorwerp. Een laceratie ziet er dikwijls ver-
hakkeld uit. Diepe letsels en ernstige diepe verontreiniging komen vaak voor.

Schematische voorstelling van een scheurwonde

4.8.2.4 STEEKWONDE

Lange puntige of snijdende voorwerpen (zoals staven, nagels of messen) veroorzaken 
wonden die meestal een vrij kleine opening hebben in verhouding tot de diepte ervan. 
Soms kan het voorwerp zo diep zijn doorgedrongen dat het lichaam helemaal wordt door-
boord. Diepe letsels en diepe verontreiniging komen zeer vaak voor. Soms blijft het voor-
werp in de wonde steken.

Schematische voorstelling van een steekwonde
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4.8.2.5 SCHOTWONDE

Schotwonden lijken op steekwonden. De wonde is meestal dieper. De impact van de 
inwerkende kracht is meestal groter dan bij steekwonden, waardoor ook botten kunnen 
verbrijzeld worden. De kogel legt soms een hele weg af doorheen het lichaam, waarbij 
verschillende organen geraakt kunnen worden. Kogelwonden zijn altijd vervuild. Het 
idee dat de ‘hitte’ van de kogel de wonde zou ontsmetten, is fout.

Schematische voorstelling van een schotwonde

4.8.2.6 AFRUKKING

Een stuk van de huid en eventueel van de spieren wordt losgerukt van het lichaam. Dat 
gebeurt bij bijtwonden door honden of andere dieren, of als hoofdhaar door een machine 
gegrepen wordt, waardoor een stuk van de hoofdhuid wordt losgerukt. Dit zijn ernstige 
verwondingen.
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4.8.2.7  AMPUTATIE

Bij een amputatie is een lichaamsdeel volledig van het lichaam gescheiden. Het gaat 
meestal om een deel van een lidmaat zoals vinger(s) of tenen. De amputatie kan veroor-
zaakt worden door een scherp voorwerp (guillotine-effect) of door een stomp voorwerp 
(afpletting of uitrukking). Hoe stomper het mechanisme, hoe sterker weefsels worden 
afgeplet of afgescheurd. Het effect daarvan is dat de stomp minder zal bloeden.

4.8.2.8  INJECTIETRAUMA

Hierbij wordt per ongeluk olie, verf of een andere vloeistof door een hogedrukpistool 
ingespoten. De ingang van de wonde is dikwijls amper te zien. Ze is zo klein dat ze niet 
bloedt. Het letsel ziet er dus helemaal met uit als een open wonde. Dat verklaart waarom 
slachtoffer, getuigen of hulpverleners er soms niet voldoende aandacht aan besteden. De 
ingespoten stof moet nochtans zo snel mogelijk heelkundig verwijderd worden, als men 
het getroffen lichaamsdeel wil redden van amputatie.
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4.8.2.9  HOE BEOORDEEL JE EEN WONDE?

Zoals altijd gaat de eerste aandacht naar de vitale functies, wordt het ABC uitgevoerd en 
wordt de MUG opgeroepen indien dat nodig is. Schat het risico op diep orgaanletsel in en 
probeer te beoordelen hoeveel bloed er verloren ging. Meld dit aan de arts die de patiënt 
overneemt.
Als de patiënt niet in kritieke toestand verkeert, kan je tijdens de tweede beoordeling 
wonden opsporen. Verwijder de kleding waardoor of waaruit bloed sijpelt. Gebruik steeds 
handschoenen. Op donkere of bevuilde kledij vallen bloedvlekken soms niet op. Als je 
alleen bent, geef je prioriteit aan wonden van de romp. Daarna kijk je pas naar wonden 
aan de ledematen en je begint bij de wonden die het meest bloeden.

4.8.3  LEVENSBEDREIGENDE WONDEN

Volgende verwondingen aanschouwen we als levensbedreigend
• halswonden: onmiddellijk afdekken, geen circulaire drukverbanden aanleggen wel 

rechtstreekse druk uitoefenen.
• wonden met ernstige bloeding: dichtdrukken/drukverband
• zuigende wonde aan borstkas: verband met 1 wegsklep
• uitpuilende ingewanden: niet terugduwen, afdekken met steriel plastiekverband of 

steriel verband bevochtigt met steriel water of fysiologisch water.
• open breuk: aligneren, afdekkend verband aanbrengen, spalken
• vreemd voorwerp: laten zitten, stabiliseren
• steek- of schotwonde aan hoofd, hals of romp: in samenspraak met de MUG zo snel 

mogelijk naar het ziekenhuis

Bij levensbedreigende wonde heeft het ABC steeds voorrang. Bij uitval van een van de 
vitale functies dient dus eerst te worden gehandeld naar deze situatie alvorens je te fixeren 
op de wonde zelf.

Aanbrengen van een drukverband om bloedingen te stelpen.

Een drukverband gebruik je vooral als je het kan aanleggen op een hard lichaamsdeel 
zoals bot (schedel of lidmaat) of als je het rondom kan aanspannen (rond een lidmaat). 
Een drukverband is nodig bij sterk bloedende wonden of bij kneuzingen of verstuikingen.

Open breuken zijn een probleem omdat je het verband dan moeilijk kan aanspannen.

Je legt een drukverband aan door een opgerold verband of een pak(je) extra kompres-
sen te leggen boven op de plaats waar je druk wil uitoefenen. Neem een of meer brede 
windels en wikkel die over het opgerolde verband of het pak kompressen. Hoe breder 
het verband, hoe beter je de druk kan verdelen. Span de windel stevig en gelijkmatig 
aan. Doe dat zonder plooien te vormen en vermijd dat de huid of het lidmaat ingesnoerd 
wordt. Breng na het aanleggen het lidmaat in hoogstand.
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Als de wonde aan het hoofd is, laat je de patiënt achterovergeleund zitten. Doe dit niet 
in geval van shock, letsels aan heupen of schouders of bij aanwijzingen voor nek- of 
rugtrauma waarbij de patiënt plat moet neerliggen. Als het bloed doorheen het verband 
sijpelt, leg je er een breder verband bovenop. Je bedekt er het vorige verband volledig 
mee. Maak het eerste verband nooit los, dat kan de bloeding alleen maar verergeren. 
Controleer tot slot de doorbloeding van het lidmaat. Als de doorbloeding niet goed is en 
het gaat om een ernstige bloeding, dan laat je het verband ter plaatse en breng je de arts 
of verpleegkundige die de patiënt overneemt daarvan op de hoogte.

Wonde met vreemd voorwerp

Als er nog een voorwerp in de wonde steekt, laat je dat altijd op zijn plaats. Het verwijde-
ren kan een hevige bloeding veroorzaken of bijkomende schade veroorzaken aan getrof-
fen weefsels of organen. Als het doorborend voorwerp een deel is van een groter geheel 
(machine, stelling, ...) dan moet dat eerst worden losgemaakt (snijden of knippen door 
brandweer) om het slachtoffer te bevrijden.

De gekwetste moet verplaatst worden zonder het voorwerp te stoten of los te maken. 
Stabiliseer het voorwerp met dikke kompressen en kleefpleisters. Het voorwerp moet 
zichtbaar blijven. Er moet steeds iemand bij de patiënt blijven die erover waakt dat het 
voorwerp nergens tegen stoot of achter haakt.
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Amputatie

Bij een amputatie wordt de stomp verbonden met een drukverband en - als dat mogelijk 
is - in hoogstand gebracht. De geamputeerde of afgerukte lichaamsdelen moeten altijd 
meegenomen worden naar het ziekenhuis. Soms slaagt men erin ze weer aan te zetten. 
Verpak de lichaamsdelen in droge, steriele kompressen. Houd ze koel, en zeker uit de 
zon. Als er ijs voorhanden is, verpak je de geamputeerde delen in kompressen. Dat ge-
heel steek je in een plastiek zak die je op zijn beurt in een andere plastiek zak gevuld 
met evenveel ijs als water steekt. IJs alleen zou de geamputeerde delen doen bevriezen. 
De opening van de binnenste zak moet uit de buitenste zak blijven steken, zodat er nooit 
water uit de buitenste zak (dat misschien bevuild is) in de binnenste kan dringen. Knoop 
de zakken samen dicht.

Verlies nooit tijd met het zoeken naar of wachten op ijs.
Grote lichaamsdelen worden in een schone doek gewikkeld. Als er ijs voorhanden is, leg 
je in doeken gewikkelde ijspakken op de spierdelen van de geamputeerde delen. Geam-
puteerde delen mag je gerust gewoon in doeken of kompressen wikkelen en zo vervoeren. 
Snelheid is belangrijker dan temperatuur.
Verwarm ondertussen de ziekenwagen voldoende om te vermijden dat de patiënt zou 
afkoelen.

4.8.4 WONDZORG LICHTE HUIDWONDEN 

In functie van “ evidence based EHBO “ die sedert september 2007 wordt aangeleerd aan 
zowel leken als paramedici blijkt dat het uitvoeren van een uitgebreide wondverzorging 
net na het oplopen van een verwonding soms overbodig is.

Aangenomen wordt dat het spoelen van lichte huidwonden met zuiver water voldoet om 
een goede wondheling tot stand te brengen. Het gebruik van ontsmettingsmiddelen wordt 
dus bij kleinere huidwonden ontraden, in tegenstelling tot wat we jaren in de praktijk 
deden.

Met betrekking tot ernstige en levensbedreigende huidwonden dienen als hulpverlener 
ambulancier nog wel enkele principes te worden gevolgd.

Denk bij het verzorgen van een wonde eerst aan je eigen veiligheid. Gebruik daarom 
steeds handschoenen!
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De wondverzorging dient steeds in veilige omstandigheden te gebeuren, zowel voor 
jezelf als voor het slachtoffer. Staak de wondverzorging onmiddellijk van zodra zich 
een levensbedreigend probleem voordoet, tenzij de wonde aan de oorzaak ligt van deze 
situatie.

Elke wondzorg, hoe indrukwekkend ze ook is, heeft geen prioriteit op de eerste beoor-
deling of op de basisregels van het ABC.

De tijd die je besteedt aan de wondverzorging en het aanleggen van het verband mag 
niet ten koste gaan van de algemene toestand van de patiënt.

Tijdens de eerste beoordeling dien je in de eerste plaats de ademweg vrij te maken en 
het bloedverlies te beperken.

Je kent reeds de maatregelen bij shock: zuurstof toedienen, ABC blijven controleren 
en de houding. Bij levensgevaar, moet je onmiddellijk het HC 112 verwittigen en een 
MUG bijvragen!

4.8.4.1 VOORLOPIG AFDEKKEN VAN EEN WONDE 

Aangenomen wordt dus dat het steriel afdekken van verwondingen voldoet voor het 
transport naar het ziekenhuis, daar zal de wonde tenslotte door een arts opnieuw worden 
beoordeeld en een uiteindelijke behandeling worden bepaald.

Plaats de patiënt steeds in een zittende houding alvorens met de wondzorg te begin-
nen. Syncopale reacties door pijn of bij het aanschouwen van bloed zijn mogelijk. Wees 
hierop beducht en leg desgevallend de patiënt met de benen in hoogstand.

Inspecteer altijd eerst de wonde. Dit is maar mogelijk, indien je een redelijk verlicht 
veld afbakent. Men moet aandacht hebben voor de plaats van de verwonding, vreemde 
voorwerpen, diepte van de verwonding en voor bloedingen.

Men mag nooit een penetrerend voorwerp uit de wonde verwijderen. Dit zou de bloe-
ding kunnen verergeren. Een zeer vervuilde wonde kan eventueel gespoeld worden met 
zuiver water.
 
Bedekking van de wonde voorkomt verdere vervuiling tijdens het vervoer. Zorg ervoor 
dat je het verband dat op de wonde zal rusten niet bevuilt. Belangrijk is dat je het kom-
pres of de kleefpleister groot genoeg kiest.

Zorg ervoor dat de wonde tijdens het vervoer bedekt blijft. Hiervoor gebruik je kleef-
pleisters of een verband, afhankelijk van de lokalisatie van de wonde en het soort ver-
band dat je wil aanleggen.
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4.8.4.2 ENKELE VERBANDTECHNIEKEN

Aangezicht en hals :

Bij een verwonding van het aangezicht heb je vaak verschillende manieren om een bedek-
kend verband aan te brengen. De keuze hiervan zal onder meer afhangen van de plaats en 
aard van de verwonding en van het beschikbare materiaal

Er kan zo gebruik gemaakt worden van gewone crèpeverbanden of netverbanden, en in 
geval van hevige bloedingen bijvoorbeeld van een drukverband.

Oppervlakkig bloedende wonden van de hals worden nooit circulair verbonden. Je 
kan echter voldoende druk bekomen worden door het verband via de oksel van de niet 
ge¬kwetste zijde te laten verlopen.

Bij letsels van de grote vaten van de hals is het belangrijk de wonde zo snel mogelijk af te 
dekken en de patiënt neer te leggen om luchtembolen te voorkomen.

Schouder :

Kompressen aangebracht op verwondingen ter. hoogte van de schouder of de oksel wor-
den het best ter plaatse gehouden als je het verband via de andere oksel laat verlopen. 

Onderarmen:

Het is soms nodig om kledij stuk te snijden.
Een wonde van de onderarm of bovenarm wordt afgedekt met steriele kompressen die 
op hun plaats gehouden worden door een zwachtel in kruisverband. Het aanleggen van 
het verband gebeurt van distaal naar proximaal.
Een zwachtelverband aangelegd in kruis verdient de voorkeur om een gelijkmatige druk 
te verzekeren en verschuiven van het verband tegen te gaan



            

de gewonde patiënt                                            hoofdstuk 4

            4.52

 Het spiraalverband

 Het kruisverband

 Het kruisverband voor de voet
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Bij een conisch (kegelvormig) lichaamsdeel, zoals arm of been, kan een circulair of 
spiraal aangelegd verband wel gaan verschuiven.

Ellebogen :

Bij een verwonding aan de ellenboog wordt het kompres goed ter plaatse gehouden door 
middel van een uiteenlopend scharnierverband. Gebruik van een driehoeksverband laat 
toe het gekwetste lidmaat te ondersteunen.

 Het scharnierverband

 Rechte draagdoek
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Thorax :

Oppervlakkige wonden aan borstkas, buik en rug worden best afgedekt met voldoende 
grote kompressen die ter plaatse gehouden worden door middel van kleefpleister. Circu-
lair gebruik van zwachtelverbanden kan immers de ademhaling bemoeilijken.

Bijzondere verwondingen zoals de ‘zuigende thoraxwonde’, het vreemd voorwerp in de 
borstkas of buik en verwondingen met uitpuilende ingewanden werden reeds besproken.

Onderste ledematen :

De algemene richtlijnen zoals beschreven bij wonden van de armen gelden ook bij let-
sels van de onderste ledematen.

Enkele Bijzondere verbanden :

Vreemd voorwerp in het oog :

Meestal zijn vreemde voorwerpen zoals splinters, vuil e.d. in het oog nauwelijks zichtbaar. 
Toch kunnen ze veel pijn en irritatie met blijvende oogschade veroorzaken. Belangrijk is 
het slachtoffer aan te sporen om niet in de ogen te wrijven. Indien het gaat om vreemde 
vloeistoffen in de ogen kan je best vragen de ogen te spoelen met zuiver water. Indien 
geen stromend water voorhanden, dek je de ogen af met sterk vochtige kompressen.

Er bestaat een techniek om een penetrerend voorwerp in het oog beschermend af te dek-
ken. Bedek de wonde met steriele kompressen, vervolgens immobiliseer je het vreemde 
voorwerp met 2 zwachtels en een bekertje. Het verband fixeren met zwachtelslagen rond 
het hoofd, zonder druk uit te oefenen. Dit is een uitzonderlijke techniek.
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4.8.5 SKELETLETSELS VAN DE LEDEMATEN

4.8.5.1 INLEIDING

Breuken, ontwrichtingen of verstuikingen komen veel voor na een val of een verkeers-
ongeval. Bij verkeersongevallen worden spieren, gewrichten en skelet onderworpen aan 
grote krachten.
Het is belangrijk dat je de letsels die daar het gevolg van zijn, kan herkennen. Neem 
daarom eerst het hoofdstuk over het bewegingsstelsel door.
Je moet weten dat gebroken armen en benen dikwijls heel indrukwekkend zijn en veel 
pijn en angst kunnen veroorzaken. Breuken zijn op zich echter meestal niet levensbe-
dreigend.
Ze wijzen er wel op dat de patiënt aan grote krachten onderworpen geweest is. Inwen-
dige orgaanletsels die wel gevaarlijk zijn, kunnen daar het gevolg van zijn. Je moet dus 
altijd eerst de vitale functies beoordelen.

4.8.5.2 HOE ONTSTAAN BREUKEN OF ONTWRICHTINGEN?

Elke gewelddadige kracht op het lichaam kan breuken of ontwrichtingen veroorzaken. 
Meestal gaat het om stomp geweld. Ook een kogel of andere penetrerende voorwerpen 
kunnen echter botten breken.
Als het bot verzwakt is, kan een geringe kracht dikwijls al volstaan om een breuk te 
veroorzaken. Bij bejaarden die aan botontkalking lijden, treden breuken daarom gemak-
kelijker op. Bij mensen die intensief sport beoefenen (marathonlopers bij voorbeeld) 
kunnen ‘stressbreuken’ optreden. Het bot lijdt in deze gevallen aan een verzwakking die 
te vergelijken is met metaalmoeheid.

4.8.5.3 WELKE SKELETLETSELS ZIJN ER?

Men onderscheidt drie soorten skeletletsels: breuken, ontwrichtingen en verstuikingen. 
Die kunnen apart en in combinatie voorkomen. In een aantal gevallen gaan ze ook ge-
paard met ernstige letsels aan de omliggende bloedvaten. Het bloedverlies of de storing 
in de bloedvoorziening die daarvan het gevolg is, vereist onmiddellijke hulp.

Gesloten en open botbreuk.

Bij een gesloten breuk is er geen verwonding van de huid zichtbaar .
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Wel kan er een verplaatsing zichtbaar zijn. Dit uit zich door een abnormale stand van het 
lidmaat.

Bij een open breuk is er boven de breuk een open wonde. Die werd meestal veroorzaakt 
door directe inwerking van een kracht of door een stuk van het gebroken bot dat door de 
huid heen steekt. De opening in de huid kan erg klein zijn en er uitzien als een kleine, 
ogenschijnlijk banale wonde. Toch kan dit tot verwikkelingen leiden zoals shock (door 
bloedverlies) of besmetting.

Bij breuken met verplaatsing staat het gebroken lidmaat in een hoek ter hoogte van de 
breuk, of is het gebroken lidmaat geroteerd ten opzichte van de normale positie. Soms is 
er een duidelijke verkorting van het lidmaat. Deze breuken kunnen open of gesloten zijn. 
Je moet bedacht zijn op verwikkelingen zoals shock of besmetting. Een botpunt kan de 
huid na verloop van tijd doorboren en een open wonde veroorzaken.

gesloten beenbreuk   open beenbreuk

Ontwrichtingen.

Men spreekt van een ontwrichting als de ‘kogel’ (het bolle of convexe einde van een ge-
wricht) en de ‘kom’ (het holle of concave einde van het gewricht) uit elkaar zijn gegaan. 
Dit gaat altijd samen met een scheur van het omhullende gewrichtskapsel. In vele geval-
len is er ook een breuk van de boteinden. Bij een ontwrichting kunnen ook omliggende 
structuren zoals pezen, spieren, zenuwen en bloedvaten geraakt zijn.

Bij een verstuiking gaat het slechts om een uitrekking of scheuring van de gewrichtsban-
den en is het gewricht in elkaar gebleven.
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a = normaal b = verstuiking c = ontwrichting

Bloedvatletsels.

Grote bloedvaten worden dikwijls gekwetst in de buurt van open of verplaatste breuken. 
Deze letsels komen ook bij ontwrichtingen voor. Door scheuren, uitrekking of kneuzing 
en afklemming van bloedvaten wordt de bloedstroom onderbroken naar het achterlig-
gende deel van het lichaam, waar dan zuurstoftekort dreigt.

Bij een bloeding zie je ofwel bloed ofwel een zwelling wanneer de bloeding inwendig 
is. Als de bloeding ernstig is, kunnen tekenen van shock te zien zijn.
Als de bloedstroom door een slagader is uitgevallen, kan je dat herkennen aan het feit 
dat het uiteinde van het lidmaat spierwit wordt, de onderhuidse aders zijn plat, de huid 
voelt koud aan en je voelt geen pols.

Druk op de onderkant van de tenen of de hiel om te zien of die plek wit of ingedrukt 
blijft. In dat geval is de capillaire bloedstroom stilgevallen.

Als de bloedstroom door de aders is uitgevallen zullen handen of voeten eerder blauw-
rood verkleuren terwijl de onderhuidse aders opzetten. De pols blijft voelbaar. In beide 
gevallen kunnen storingen in het gevoel, tintelingen, een slapend gevoel, pijn of kracht-
verlies optreden. Die worden veroorzaakt door zuurstofgebrek van de zenuwen.

4.8.5.4  HOE BEOORDEEL JE SKELETLETSELS?

De eerste beoordeling richt zich zoals steeds op de vitale functies. Je moet steeds trach-
ten de oorzaak van het ongeval te ontdekken. Een polsbreuk kan het gevolg zijn van 
plots bewustzijnsverlies (syncope). Een ernstige botbreuk bij een verkeersongeval wijst 
op de inwerking van grote krachten, wat de kans op inwendige letsels verhoogt. Die 
inwendige letsels zijn meestal ernstiger dan de botbreuk zelf.

Bij een tweede beoordeling is het niet de bedoeling een precieze diagnose te stellen. Je 
kan dikwijls niet eens met zekerheid uitmaken of het al dan niet om een breuk gaat. Ook 
het onderscheid tussen een ontwrichting en een verstuiking is dikwijls zonder gespecia-
liseerde instrumenten niet te maken. Dat hoeft ook niet.



            

de gewonde patiënt                                            hoofdstuk 4

            4.58

Je moet vooral weten hoe je de patiënt voorbereidt op het vervoer. Trek handschoenen 
aan en verwijder (met een schaar) de kledingstukken op de plaats van een vermoedelijk 
letsel. Vergeet niet dat donkere of bevuilde kleding bloedverlies kan verbergen. Ook kan 
een opvallend letsel een minder opvallend letsel maskeren.

Botbreuken :

Het slachtoffer of getuigen zeggen dikwijls dat ze het bot hoorden kraken tijdens het on-
geval. Onmiddellijk daarna werd het onmogelijk om het getroffen lidmaat te bewegen of 
te gebruiken, vooral omwille van de pijn.
Bij het getroffen lidmaat zie je bij open breuken bloed en eventueel een stuk bot. Bij 
gesloten breuken en verplaatste breuken springt vooral de abnormale stand in het oog. 
Dikwijls puilt het bot onder de huid uit. Sommige gesloten of weinig verplaatste breuken 
geven echter dikwijls niet veel te zien. Hierbij moet je vooral uitkijken naar tekenen van 
kneuzing, oppervlakkige schaafwonden of zwellingen. In sommige gevallen kan de pa-
tiënt zijn been of arm zelfs nog opheffen en een beetje bewegen.

Ontwrichtingen :

Een ontwrichting is minder opvallend dan een verplaatste breuk. Op het eerste gezicht lijkt 
het lidmaat niet erg beschadigd. Een kenmerk is dat het gewricht geblokkeerd is in een 
bepaalde stand. Men spreekt van een dwangstand. Soms is het gewricht sterk vervormd. 
Als de patiënt bewust is, klaagt die meestal over veel pijn en verdraagt hij niet de minste 
beweging van het gewricht. Bij een gedaald bewustzijn is de patiënt over het algemeen 
onrustig of reageert gewoon niet. Dan blijft alleen de dwangstand over als herkenbaar 
teken. Het is dikwijls niet mogelijk een onderscheid te maken tussen een ontwrichting en 
een breuk in de onmiddellijke nabijheid van het gewricht.

Verstuikingen :

Bij een verstuiking klaagt de patiënt van pijn. Meestal is er een zwelling ter hoogte van 
het gewricht.

4.8.5.5 WAT DOE JE BIJ SKELETLETSELS?

Beëindig de eerste beoordeling alvorens je skeletletsels opspoort en verzorgt.
Daarbij stelp je in- of uitwendig bloedverlies. Hierbij krijgen de onderste ledematen 
prioriteit omdat het bloedverlies daar het grootst kan zijn.

Je ziet dat het gaat om een duidelijk verplaatste breuk van een lang bot in arm of been;

Je aligneert en stabiliseert het lidmaat manueel. Leg een verband op een eventuele open 
wonde (bij een open beenbreuk).
Je immobiliseert skeletletsels door het aanleggen van een spalk.
Je brengt het lidmaat in hoogstand, als er tenminste geen aanwijzingen zijn voor letsels 
aan schouders, heupen of ruggengraat. Breng de hand hoger dan de ellenboog en de el-
lenboog hoger dan de schouder. Breng de voet hoger dan de knie en de knie hoger dan 
de heup.
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Je vermoedt een breuk bij een lidmaat in normale stand;

Verbind eventuele wonden en ga over tot spalken terwijl iemand het lidmaat stabiliseert. 
Bij twijfel behandel je alsof het een breuk betreft.
Je ziet tekenen die wijzen op een ontwrichting. Dan aligneer je niet, maar je ondersteunt 
of spalkt het lidmaat in de stand waarin het zich bevindt terwijl je de patiënt in een zo 
comfortabel mogelijke houding brengt. Als je twijfelt of het om een breuk of een ont-
wrichting gaat, behandel je steeds als bij een ontwrichting: houd in dezelfde stand. Pro-
beer bij een ontwrichting nooit de dwangstand te aligneren. Bij een verstuiking breng je 
het gewricht in de meest comfortabele stand en immobiliseer je het zo.

Als er tekenen zijn die wijzen op mogelijke letsels van zenuwen of bloedvaten, moet je 
dat steeds melden aan de arts die de zorg voor de patiënt overneemt.
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4.8.5.6  IMMOBILISEREN OF SPALKEN

Met een spalk of een immobiliserend verband kan je een gebroken lidmaat in een bepaal-
de houding bewaren gedurende het vervoer. De keuze voor een bepaald verband of een 
bepaalde spalk hangt in de eerste plaats af van de plaats van de breuk. Bij het aanleggen 
van spalken gelden een aantal basisregels.

Een spalk is als een verband. Ook bij het spalken moeten tenen en vingers zichtbaar blij-
ven. Kijk of de uiteinden van de ledematen genoeg bloed blijven krijgen na het spalken. 
Een verband of spalk moet voor de patiënt altijd comfortabel zijn. Breuken worden ge-
spalkt samen met de omliggende (= gewricht boven en onder) gewrichten.
Bij letsels van gewrichten of letsels vlak naast gewrichten moet je de volledige lidmaat-
segmenten die het gewricht vormen, mee spalken.

Er bestaan verschillende soorten spalken.

Tegenwoordig bevatten al onze 112-ziekenwagen meestal eenzelfde principe spalken. De 
vacuümspalk.

Drie maten zijn terug te vinden in de ziekenwagen:
Een grote beenspalk, een bovenarmspalk en een onderarmspalk.
Doch kan de keuze van spalk verschillen afhankelijk van de plaats van het letsel en de 
grootte van het slachtoffer.

De korrelmatras is eigenlijk een lichaamsgrote vacuümspalk. Deze spalken kunnen aan 
elke vorm of houding worden aangepast. De korrelmatras is vooral aangewezen bij 
patiënten met letsels aan ruggengraat of bekken, of met meerdere breuken van de benen. 
Ook bij dit soort spalk is het zeer belangrijk het comfort van het slachtoffer te controle-
ren. Te sterk vacuüm zuigen kan huidbeschadigingen en bloedtoevoerproblemen veroor-
zaken.
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4.8.5.7  SKELETLETSELS VAN DE ARMEN

Skeletletsels van de armen ontstaan meestal bij een val. Ze gaan zelden gepaard met 
veel bloedverlies. Een typische houding is die waarbij de patiënt de gebroken arm met 
de gezonde arm ondersteunt.
Overtuig de patiënt ervan dadelijk ringen van de hand van de gebroken arm te verwij-
deren. De vingers kunnen opzwellen waarbij het afschuiven van de ringen onmogelijk 
wordt. Als de vitale functies niet gestoord zijn en er geen gevaar is voor nek- of ruglet-
sel, en als de patiënt dat verkiest, kan het vervoer zittend gebeuren. Wees echter steeds 
op je hoede voor plots flauwvallen.

Breuk of ontwrichting van de schoudergordel.

Een breuk van het sleutelbeen en een ontwrichting of breuk van de schouder zijn niet op 
het eerste gezicht van elkaar te onderscheiden. Houd steeds in gedachten dat een ernstige 
slag ter hoogte van de schouder (door een val of een stoot) soms gelijkstaat met een borst-
kastrauma of een letsel van de halswervels. Houd ook voor ogen dat de hoger gelegen 
buikorganen of de longen pijn kunnen veroorzaken ter hoogte van de schouder. Vraag de 
patiënt of er storingen zijn in het gevoel (zoals tintelingen of zinderingen) en of er kracht-
verlies is. Dit kan wijzen op beschadigde zenuwen in de nek.
schuine draagdoek

Een schouderontwrichting heeft typische symptomen. De patiënt kan ellenboog, voorarm 
en pols niet meer volledig tegen het lichaam laten zakken. In zittende houding heeft de 
patiënt de neiging voorover te buigen om de arm op de dijen te laten rusten. Bij een ont-
blote schouder zal je het ‘epaulette-teken’ zien.

schuine draagdoek
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Je immobiliseert de schouder met een draagdoek. Als er nog enige bewegingsmogelijk-
heid is zonder dat het pijn doet (zoals bij een sleutelbeenbreuk) kan je je daartoe beper-
ken. Als elke beweging pijnlijk of onmogelijk is (zoals bij een schouderontwrichting of 
een hoge bovenarmbreuk), verbind je de arm tegen de romp met een adductieverband of 
schuine draagdoek, zodat elke zijdelingse of draaiende beweging van de arm onmogelijk 
wordt. Als je de gekwetste arm niet volledig tegen het lichaam kan brengen, plaats je er 
eerst een opgerolde handdoek, deken of kussen onder als steun.

Breuken van de bovenarm.

Je merkt na het ontkleden van de arm meestal een abnormale stand en een abnormale 
beweeglijkheid. In een aantal gevallen kan de patiënt de pols niet meer strekken (zoge-
naamde ‘drop hand’ of ‘slap handje’) doordat er zenuwen gekwetst zijn. Bij een duide-
lijke abnormale beweeglijkheid aligneer je de arm en je stabiliseert hem door middel van 
een gepaste lengtetractie op de geplooide ellenboog. Immobiliseer met behulp van een 
draagdoek en een adductieverband of schuine draagdoek. Je kan ook een spalk gebruiken, 
maar die moet altijd aangevuld worden door een draagdoek en een adductieverband om 
de schouder voldoende te immobiliseren. Als je de patiënt liggend vervoert, is een onder-
steunende deken of een kussen dikwijls gewenst.

Breuken en ontwrichting van de elleboog.

Breuk en ontwrichting van de ellenboog zijn meestal moeilijk van elkaar te onderschei-
den. Bij verplaatste breuken of ontwrichtingen treden meestal ook beschadigingen van 
bloedvaten of zenuwen op.
Als de patiënt de ellenboog zelf nog gemakkelijk kan plooien, ondersteun je met een 
draagdoek de ellenboog in een hoek van 90°. Bij vervorming, felle pijn of moeilijk bewe-
gen spalk je de ellenboog in de houding waarin je hem vindt, van aan de schouders tot en 
met de hand. Ondersteun de arm met een draagdoek of opgerolde deken als de patiënt ligt.

Breuken van de voorarm en pols.

Wanneer zowel de ellepijp als het spaakbeen bij een volwassene gebroken zijn, is het 
meestal een beweeglijke voorarmbreuk. Bij kinderen gaat het om groenhoutbreuken: de 
beide voorarmbeenderen zijn niet gebroken maar overgeplooid.
Bij kinderen corrigeer je de scheefstand nooit. Enkel en alleen bij volwassenen en bij een 
duidelijke scheefstand mag je aligneren. Neem voorzichtig de hand van de gebroken arm 
en trek zacht en continu, terwijl je met de andere hand de voorarm ondersteunt en voor 
tegentractie zorgt op de ellenboog. Als de patiënt de ellenboog kan plooien begeleid je die 
tot in een hoek van 90°.
Immobiliseer met een spalk tot boven de ellenboog en ondersteun met een draagdoek. 
Bij alle andere letsels van de voorarm spalk je in de bestaande stand. Je spalkt steeds de 
ellenboog mee. Bij letsels van de hand volstaat een spalk van de voorarm. Leg een draag-
doek aan.
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4.8.5.8  SKELETLETSELS VAN DE BENEN

Skeletletsels van de benen zijn meestal gevaarlijker dan die van de armen. Het (in- of 
uitwendig) bloedverlies is groter. Er zijn ook vaker problemen met de bloedvoorziening 
die tot amputatie kunnen leiden. Alleen bij ernstig bloedverlies heeft een hevig bloedende 
wonde aan de arm voorrang. Alle skeletletsels van de benen kunnen zeer goed geïmmobi-
liseerd worden op de korrelmatras. Dit is trouwens altijd een goede keuze als er meerdere 
breuken zijn.

Breuken en ontwrichting van bekken en heup.

De ene bekkenbreuk is de andere niet. Bij een bejaarde die gevallen is, gaat het voorna-
melijk om een vervoersprobleem. Bij een jongere die bij een verkeersongeval een bek-
kenbreuk of een heupontwrichting opliep, is er groot gevaar voor shock. Tegenwoordig 
wordt door een aantal MUG-diensten reeds gebruik gemaakt van een bekkengordel ( 
SAM Sling ® ), dewelke zorgt voor een stabilisatie van het bekken en een beperking van 
vrije ruimte in het bekken, om inwendige bloedingen te beperken. Het gebruik van deze 
bekkengordel vraagt enige voorkennis en wordt dus enkel gebruikt door personeel van 
diensten die hierover beschikken.

Als de kop van het dijbeen verplaatst is, leidt dat tot verkorting en een buitenwaartse 
draaiing van het been. Dit zie je meestal bij oudere mensen.
Ga toch steeds na, vraag eventueel aan getuigen, of er aan de val geen syncope voorafging. 
De geneesmiddelen die de patiënt neemt, kunnen een aanwijzing geven. Een verplaatste 
bekkenbreuk is vooral berucht omwille van het groot (inwendig) bloedverlies waarmee ze 
gepaard kan gaan. Uitwendig zie je echter niet veel en dat is juist het verraderlijke, zeker 
bij bewusteloze patiënten die geen pijn meer kunnen signaleren. Herken de tekenen van 
een heupontwrichting. Als de dijbeenkop naar achteren uit de kom schiet (zoals bij een 
klap tegen het dashboard), ligt het been met geplooide knie naar binnen gedraaid. Als de 
dijbeenkop naar voor uit de kom is gedraaid, ligt het been met geplooide knie naar buiten 
gedraaid.

Ga na of de bloedtoevoer gestremd is. Ernstige letsels van de slagaders komen veel voor 
bij bekkenbreuken en heupontwrichtingen.
Bij een bekkenbreuk moet je in de eerste plaats de vitale functies ondersteunen. Beweeg 
de patiënt zo weinig mogelijk, om de inwendige bloeding te beperken. Til de patiënt op 
met de schepbrancard en leg hem daarmee op de korrelmatras.
Bij een heupbreuk bij een bejaarde beperkt de aanpak zich tot het vervoerbaar maken en 
vervoeren van de patiënt. Aligneer het been door tractie in de lengte en corrigeer de ge-
draaide stand. Stabiliseer het been ook in die stand als je de patiënt op de brancard legt. 
Breng tijdens het vervoer een steun aan die belet dat het been naar buiten kantelt.
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Als je een heupontwrichting vermoedt, ondersteun je de knie in de stand waarin je het 
been aantreft, met een opgerolde deken onder de knie bij voorbeeld.

Breuk van het dijbeen of femur.

Een dijbeenbreuk kan ernstige bloedingen veroorzaken. Breuken aan beide dijbenen lei-
den dikwijls tot shock. Het bovenbeen is verkort en staat vaak bol naar voren en naar 
buiten. Knie, onderbeen en voet zijn in de meeste gevallen naar buiten gedraaid. Bij een 
uitgesproken scheefstand aligneer je het been. Doe dat zeer geleidelijk, omwille van de 
grote kracht van de verkrampte dij spieren. Gebruik hierbij beide handen en neem de pa-
tiënt vast bij de knie en de kuit. De immobilisatie kan je uitvoeren met de korrelmatras. 
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Letsels van de knie.

Ernstige breuken en ontwrichtingen van de knie zijn erg gevaarlijk omdat hierbij vaak 
ook de bloedtoevoer naar onderbeen en voet onderbroken is. Je ziet zwelling, vervor-
ming, onmogelijkheid om het been te bewegen of op te heffen, of geblokkeerde plooi-
stand. Soms is er een duidelijke abnormale zijwaartse beweeglijkheid van het onderbeen 
ten opzichte van het kniegewricht.
Als de patiënt het been zelf nog zonder veel moeite kan strekken of als de knie al gestrekt 
is, gebruik je een spalk die van boven aan de dij tot aan de voet reikt. Als de knie geplooid 
ligt en door de patiënt zelf niet kan gestrekt worden, ondersteun je de knie met een opge-
rolde deken of een kussen.

Breuk van het onderbeen.

De patiënt heeft meestal pijn en kan het been niet opheffen. Vaak zie je een misvorming 
waarbij de voet typisch naar buiten valt. Een onderbeenbreuk is heel dikwijls een open 
breuk.
Aligneer de scheefstand. Breng een spalk aan die reikt van halfweg de dij tot en met de 
voet. Plaats een steuntje aan de buitenkant van de voet zodat hij niet naar buiten kan val-
len.

Breuk van enkel of voet.

Bij verplaatste breuken van de enkel staat de voet vaak naar buiten gedraaid en geknikt 
ten opzichte van de enkel. De bloedtoevoer is dikwijls gestoord. De binnenenkel puilt uit 
door de huid of steekt uit de open wonde. Bij breuken of ontwrichtingen van de voet zie 
je meestal zwellingen en vervormingen.
Aligneer voorzichtig een verplaatste enkelbreuk. Breng daarna een spalk aan van boven 
de knie tot aan de voet. Plaats een steuntje om te verhinderen dat de voet naar buiten kan 
kantelen. Letsels die beperkt zijn tot de voet, spalk je vanaf de knie tot en met de voet. 
Controleer de circulatie en de kleur van de tenen.
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4.7 Samenvatting

- Soorten verwondingen
   * Open verwondingen
 * Gesloten verwondingen

- Wat kan je verwachten bij verschillende soorten ongevallen?
 * Frontale botsing met gordel breuken ter hoogte borstkas, werveltraumata
 * Frontale botsing zonder gordel: breuken onderste ledematen, borstkaslet  
    sels, schedel en werveltraumata.
 * Zijdelingse aanrijding: letsels aan armen, bekken, borstkas en hals
 * Achterwaartse aanrijding: “ whiplash” letsels
 * Aanrijding in hoek: moeilijk voorspelbaar
 * Wagen over de kop:schedel en wervelletsels
 * Voetgangers en fietsers: breuken onderbenen, borstkasletsels, schedel en   
    nekletsels
 * Schotwonden: beschadiging van verschillende organen en weefsels
 * Blastlestels: beschadiging van spijsverteringsstelsel, oren, longen en   
    letsels door rondvliegende brokstukken.

- De eerste minuten bij verwondingen
 * Zie hoofdstuk 2

- Borstkasletsels
 - Gesloten thoraxtrauma
  * Sternumfractuur: geeft ademnood en dyspnoe
  * Ribbreuk: pijn bij hoesten of ademen
  * Fladderthorax: geeft paradoxale ademhaling bij ademen
  * Longkneuzing: geeft dyspnoe en soms haemoptoe
  * Pneumothorax: Is luchtophoping tussen de longvliezen. Wanneer de  
     lucht zich blijft opstapelen en niet weg kan geeft dit een spannings- 
     pneumothorax. Als de lucht ontsnapt tussen de huidlagen spreken we  
     subcutaan emfyseem. 
  * Hartkneuzing: geeft pijn, dyspnoe en soms shock.
  * Harttamponade: is vochtophoping in het hartzakje zodat het hart mind- 
     er kan pompen. 
  * Scheur van de aorta: kan leiden tot plotse dood
  * Scheur van het middenrif:delen van darmen en maag kunnen de borst- 
     kas binnendringen met dyspnoe tot gevolg.
 -Open verwondingen van de thorax
  * Elke doorboring van de borstkas moet als levensbedreigend worden  
     beschouwd.
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- Hoe beoordeel je een thoraxtrauma?
 - Kijk naar de tekenen en stel zo levensreddende handelingen
  - Pijn, onrust, dyspnoe,fladderthorax, haemoptoe, subcutaan emfyseem,  
     shock, veneuze stuwing, abnormale positie van de adamsappel, steek of  
     schotwonden.

- Handelingen bij verwondingen van de thorax.
 - Zie hoofdstuk 2
 - Leg bij aanzuigende wonden een afsluitend verband aan waarbij één hoek  
   wordt vrijgelaten
 - Stabiliseer bij doorborende wonden het voorwerp.

- Buikletsels
 - Welke verwondingen kan je verwachten?
  - Open verwondingen: vb. messteek
  - Gesloten letsels: kneuzingen aan lever, milt, bloedvaten,…
 - Wat doe je bij buikwonden?
  - Zie hoofdstuk 2
  - Dek uitpuilende ingewanden af met een steriel verband
  - Stabiliseer penetrerende voorwerpen.
 - Wonden aan het urogenitale stelsel
  - Gaan vaak gepaard met aanzienlijke bloedingen
  - Behandel deze letsels als buikwonden.

- Hoofd en wervelletsels
 - Schedelletsels
  - Gesloten schedelbreuken: minstens kortstondig bewustzijnsverlies,  
     eventueel vervormingen van de schedel
  - Open schedelbreuk: hersenweefsel is zichtbaar, altijd verminderd be- 
     wustzijn.
 - Hersenletsels
  - Commotio: geeft retrograde amnesie.
  - Contusio: is een kneuzing van de hersenen met meestal verminderd  
      bewustzijn.
 - Bloeding: bewustzijnsverlies, stijging van de druk op de hersenen.
 - Beoordeling van het bewustzijn
  - Met WAPA score of Glasgow Coma Schaal.
 - Handelen bij een patiënt met een hoofdtrauma.
  - Zie hoofdstuk 2
  - Handel alsof de patiënt ook een werveltrauma heeft.

- Wonden aan aangezicht en hals.
 - Welke aangezichtletsels zijn er?
  - Breuken van neus,kaak en oogkassen, loskomen van tanden, ontwrich 
     tingen van het kaakgewricht en letsels van de weke delen.
 - Wat doe je bij letsels van het aangezicht of hals?
  - Zie hoofdstuk 2.
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  - Beoordeel bewustzijn.
  - Stelp uitwendige bloedingen.
  - Stelp nooit veruitwendigde bloedingen.
- Wonden aan de wervelzuil
 - Let op tekenen die wijzen op een letsel van het ruggemerg 
  - vb. pijn, verlamming, tintelingen, shock,…
- Handelen bij een ruggemergletsel
 - Verplaats slachtoffer zo weinig mogelijk
 - Draai de patiënt in blokrol
 - Verplaats patiënt steeds in lengte as
 - Gebruik steeds nekspalk en schepbrancard
 - Kneuzingen.
- Hoe te handelen
 - Controleer vitale functies
 - Gebruik locale koude aplicatie
 - Wonden
  -Soorten 
   - Schaafwonde
    - Puntiforme bloedingen
    - Vaak vervuilde wonde
   - Snijwond
    - Mogelijk beschadiging van pezen en bloedevaten
   - Laceratie
    - Verhakkelde en vuile wonde
   - Steekwonde
    - Mogelijk beschadiging van dieper liggende weefsels en  
      organen
   - Schotwonde
    - Meestal uitgebreide weefseldestructie
    - Steeds vervuilde wonden
   - Afrukking
    - Zeer ernstige verwondingen
   - Amputatie
    - Ernst van bloeding afhankelijk van oorzaak
   - Injectietrauma
    - Vaak kleine ingangswonde
    - Ingespoten vloeistoffen kunnen tot amputatie leiden
 - Stelpen van bloedingen
  - Bloedingen stelpen met een drukverband
  - Geen druk uitoefenen op open fracturen
  - Voorwerp ter plaatse stabiliseren met kompressen
  - Geamputeerde lichaamsdelen menemen naar ziekenhuis.
- Letsels aan de ledematen
 - Beoordelen van skeletletsels
  - Botbreuken
   - Patiënt kan lidmaat niet meer bewegen wegens hevige pijn
   - Zwelling of stuk bot steekt door de huid
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   - Abnormale stand
   - Mogelijk uitgebreide inwendige bloedingen
  - Ontwrichtingen
   - Gewricht is geblokkeerd in bepaalde stand
   - Gewricht is sterk vervormd
   - Zeer pijnlijk
  - Verstuikingen
   - Pijn
   - Zwelling
 - Handelen
  - Aligneren 
  - Spalken in vacuümspalk
  - Ontwrichtingen niet aligneren
  - Voor letsels aan bovenarm, schouder of sleutelbeen gebruik je best  
    draagdoek
  - Gebruik voor dijbeenbreuk of bekken vacuummatras.


