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8.3

8.1 Inleiding

Jaarlijks worden duizenden mensen het slachtoffer door hun omgevingsfactoren. Brand-
wonden behoren tot de meest ernstige letsels en betekenen vaak een maandenlange her-
stelperiode en blijvende littekens. Verdrinkingen komen dikwijls bij kinderen voor wat 
nog meer stress zal betekenen voor de hulpverlener ambulancier. Ook onderkoeling en 
verhitting van het lichaam kunnen levensbedreigend zijn en vergen nauwgezetheid en 
doortastend handelen van de hulpverlener ambulancier.
Enkel dan zullen de overlevingskansen van het slachtoffer stijgen en de kans op restletsels 
verminderen.
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8.2 Doelstellingen

De cursisten kennen (weten, begrijpen, inzien):

•	 De verschillende diepten van verbranding/de graden van verbranding.
•	 De elementen die de ernst van de verbranding bepalen.
•	 De verschillende oorzaken van verbranding.
•	 De inschatting van de uitgebreidheid van brandwonden.
•	 De inschatting van de omvang van de verbranding. 
•	 De brandwonden die levensbedreigend zijn.
•	 De acties die moeten ondernomen worden bij iemand met brandwonden.
•	 De bijzondere gevallen inzake brandwonden en de juiste handelswijze hierbij.

•	 De mechanismen van verdrinking.
•	 De handelingen die moeten uitgevoerd worden bij een verdrinking.

•	 De invloeden van koude op het lichaam.
•	 De elementen en symptomen die in acht moeten genomen worden bij de beoorde-

ling van een onderkoeld slachtoffer en het slachtoffer beoordelen.

•	 De invloeden van hitte op het lichaam.
•	 De ziektebeelden die door verhitting kunnen ontstaan.

•	 De verschillende soorten radioactieve stralen en hun effect.
•	 De stappen die moeten gevolgd worden/uitgevoerd worden in geval van een stra-

lingsongeval.
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8.3 Brandwonden
8.3.1 ALGEMENE BEGRIPPEN

Jaarlijks komen in ons land ongeveer drieduizend mensen met brandwonden in het zie-
kenhuis terecht. De meest frequente oorzaak van verbranding is een hete vloeistof. Dit 
komt	zeer	dikwijls	voor	bij	kinderen	(zie	figuur).
Een hulpverlener ambulancier moet de ernst van brandwonden kunnen inschatten en de 
eerste zorgen toedienen.
Na vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een erkende spoedgevallendienst 
zal daar soms besloten worden tot overbrenging naar een van de zes erkende brandwon-
dencentra van ons land (C.H.U. Luik, U.Z. Leuven, Loverval, Neder-Over-Heembeek, 
Stuivenberg	Antwerpen,	U.Z.	Gent).

8.3.2 WAT GEBEURT ER BIJ VERBRANDING ?

De huid bestaat uit drie lagen. Grote hitte beschadigt een of meer van deze lagen.
De huid is meer dan een passief omhulsel, het is een volwaardig orgaan dat ons beschermt 
tegen binnendringende kiemen en ons behoedt voor uitdroging.
De huid regelt onze lichaamstemperatuur en staat in voor tast en pijngewaarwording.
Brandwonden kunnen ontstaan door de inwerking van grote hitte, bijvoorbeeld door contact 
met een warmtebron zoals vuur of hete vloeistoffen.
Verbranding ontstaat ook door de inwerking van chemische stoffen, door elektrocutie, 
door straling of door bevriezing.
Brandwonden op kritieke plaatsen zoals gelaat, handen, voeten en geslachtsdelen zijn 
ernstiger omdat ze moeilijker te behandelen zijn. Ook een verbranding van de luchtwe-
gen stelt bijzondere problemen. Zeer jonge kinderen en bejaarden vormen een bijzondere 
risicogroep. De ernst van de verbrandingen wordt vergroot als de algemene conditie van 
het slachtoffer slechter is of als ze samengaan met andere verwondingen zoals breuk- en 
snijwonden en bevuiling door bijvoorbeeld aarde.
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8.3.3 HOE BEOORDEEL JE DE ERNST VAN EEN BRANDWONDE? 

De ernst van een brandwonde wordt bepaald door de diepte, de oppervlakte en de plaats 
van de brandwonde, door de leeftijd, de algemene toestand en eventuele andere wonden 
van het slachtoffer.
Op basis van de diepte van de verbranding onderscheidt men drie graden van verbranding.

Een brandwonde van de eerste graad heeft enkel het bovenste deel van de opperhuid 
aangetast. Het verbrande oppervlak is rood, droog, licht gezwollen en doet pijn. Een 
typische eerstegraadsverbranding is een verbranding door de zon.

Eerste graadsverbranding door stoom

Een brandwonde van de tweede graad kunnen we onderverdelen in oppervlakkig en 
diep. Een oppervlakkige tweedegraadsverbranding beschadigt de opperhuid en dringt 
door tot in de lederhuid, zonder echter de onderhuid aan te tasten. Deze brandwonde 
geeft blaren en is erg pijnlijk zijn. Bij een diepe brandwonde in de tweede graad is er 
minder blaarvorming en in de brandwonde minder vochtig. Voor de hulpverlener ambu-
lancier is er echter geen verschil in de verzorging van deze verwondingen.

2e graad oppervlakkig          2e graad diep
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Een brandwonde van de derde graad dringt door tot in de onderhuid. Onderliggende 
weefsels, zoals spieren, zijn aangetast. De huid is droog en perkamentachtig. Ze is ver-
kleurd en kan bruin tot zwart verkoold zijn of bleek wit zijn. Deze wonden zijn onge-
voelig omdat de zenuwuiteinden beschadigd zijn. De randen van de derdegraads brand-
wonden zijn echter eerste- en tweedegraads brandwonden die wel pijn doen.
Deze brandwonde zal nooit spontaan genezen.

Chemische verbranding       Vlamverbranding

Om de omvang van de verbranding te schatten, gebruikt men de regel van negen. Hierbij 
wordt het hele lichaamsoppervlak verdeeld in elf zones die ieder zowat 9% van het geheel 
beslaan Voor zuigelingen en kinderen gebruikt men andere waarden omdat het oppervlak 
van hun hoofd relatief groter is.van hun hoofd relatief groter is.
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8.3.4 WELKE BRANDWONDEN ZIJN LEVENSBEDREIGEND? 

•	 Brandwonden	van	de	luchtwegen	(al	dan	niet	met	andere	verwondingen).	Ze	kun-
nen ontstaan door inademing van hete lucht, gassen en dampen. Bij een patiënt met 
brandwonden in het gelaat of met verschroeide neusharen moet je hierop bedacht 
zijn. Installeer indien mogelijk, deze slachtoffers in halfzittende houding, geef zuur-
stof met een masker met reservoir en vraag bijstand van een MUG.

•	 CO-vergiftiging.
•	 Bijkomende	verwondingen	opgelopen	door	de	drukgolf	van	een	ontploffing	(blast	

injury).
•	 Derdegraads brandwonden van handen, voeten, gelaat of over meer dan 10% van het 

totale lichaamsoppervlak bij volwassenen.
•	 elke derdegraadsverbranding bij kinderen.

•	 Tweedegraads verbranding van meer dan 25% van het lichaamsoppervlak bij vol-
wassenen of meer dan 20% bij kinderen.

•	 Verbranding bij zieken of bejaarden.
•	 Letsels in de streek van de anus of van de geslachtsorganen.
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8.3.5 DE EERSTE MINUTEN BIJ BRANDWONDEN

8.3.5.1 Beoordeling van de toestand ter plaatse

Let in de eerste plaats op je eigen veiligheid. Denk ook aan instortingsgevaar of vergifti-
ging door gassen en dampen. Verwijder de patiënt uit de gevarenzone.
Laat dit door getrainde brandweerlui doen.
Doof brandende kledij van de patiënt door hem over de grond te rollen of de vlammen 
te doven met een deken of een jas.
Laat de patiënt liggen, zodat omhoog slaande vlammen het gelaat of de longen niet kun-
nen bereiken. Zo vermijd je het schoorsteeneffect.

       
       wikkel het slachtoffer in een
       deken en rol het over de grond

Als de kledij nog heet is of smeult, spoel je overvloedig met water. Verwijder kleding-
stukken die doordrenkt zijn van een hete vloeistof, stoom of chemische producten.

8.3.5.2 Eerste maatregelen

•	 Bij een patiënt met brandwonden begin je met de eerste beoordeling.
•	 Ondersteun indien nodig de vitale functies. CAVE CO intoxicatie.
•	 Geef	zuurstof	met	masker	en	reservoir	(10-15	1/min).
•	 Behandel ademhalingsproblemen en shock. Verbranding gaat gepaard met groot vocht-

verlies, en kan dus shock veroorzaken.
•	 Ga na of er nog andere problemen zijn. Zijn er aanwijzingen voor trauma? Let op voor 

hals- of rugletsels. Leg in dit geval een halskraag aan.
•	 Als er verscheidene slachtoffers zijn vraag je het HC112 om bijkomende ziekenwagens.
•	 Bij veel slachtoffers vraag je om het MIP op te starten.
•	 Vraag indien nodig bijstand van een MUG.
•	 Ga verdere verbranding tegen: koel de wonden gedurende 20 minuten onder lauw 

stromend water.
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•	 Gebruik bij brandwonden in het gelaat of tijdens het transport vochtige steriele 
doeken om te koelen of gebruik zelfkoelende brandwondenverbanden indien aan-
wezig.

•	 Gebruik geen ijs. Dompel verbrande lichaamsdelen nooit langer dan 10 minuten 
onder wegens gevaar voor onderkoeling.

•	 In elke ziekenwagen moet zuiver water aanwezig zijn.
•	 Dek brandwonden af met steriele doeken. Als de brandwonden over een groot op-

pervlak verspreid zijn kan je ze afdekken met een zuiver laken of een aluminium-
deken.

•	 Probeer	geen	ingebrande	resten	(kledingstoffen	of	teer	bij	voorbeeld)	te	verwijde-
ren. Je zou een deel van de huid kunnen afscheuren.

•	 Leg de patiënt op een brancard in halfzittende houding. In geval van shock leg je 
de patiënt neer met de benen in hoogstand.

•	 Verwijder ringen, armbanden of andere sieraden. Ze kunnen moeilijkheden veroor-
zaken rond lichaamsdelen die opzwellen.

8.3.5.3 Tijdens het vervoer

Schat de ernst van de brandwonden in. Verwittig de spoedgevallendienst dat je eraan 
komt met een patiënt met brandwonden.

Verwarm de ziekenwagen tijdens het vervoer tot 25 °C en wikkel de patiënt in dekens 
om afkoeling te voorkomen.

Geef de volgende inlichtingen door aan de MUG of de arts van de spoedgevallen-
dienst:
•	 Welke	soort	brand	(uitslaand,	huisbrand,	stoom,	hete	lucht,	...)?
•	 Welk	materiaal	brandde	(meubels,	kunststoffen,	...)?
•	 Was	er	een	ontploffing?
•	 Bevond de patiënt zich in een gesloten ruimte?
•	 Hoelang was de patiënt in de brand?
•	 Hoelang was de transporttijd?

8.3.6  BIJZONDERE GEVALLEN ; CHEMISCHE BRANDWONDEN

Sterke	zuren	en	basen	verbranden	de	huid.	Basen	zoals	natriumhydroxide	(soda)	bran-
den nog dieper in dan zuren. De dampen van deze stoffen kunnen ingeademd worden 
en zo longen en luchtwegen beschadigen. Je ziet dan kortademigheid, hoesten of een 
snelle ademhaling. Soms treedt de kortademigheid slechts na enige tijd in. Uiteraard 
zijn de ogen bijzonder kwetsbaar.

8.3.6.1 Wat doe je bij chemische brandwonden?

De algemene aanpak is dezelfde als voor andere brandwonden. Gebruik de gepaste bescher-
mingsmiddelen. Denk eraan dat sommige chemische producten dampen kunnen afgeven.
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•	 Vraag bij twijfel bijstand van de brandweer.
•	 Bij kortademigheid laat je de patiënt zitten of leg je de patiënt in halfzittende hou-

ding. Bij tekenen van shock laat je de patiënt liggen met de benen in hoogstand. 
Geef	zuurstof	met	masker	en	reservoir	(10-15	I/min).

•	 Vraag de MUG bij ernstige ademproblemen of bij uitgebreide verbrandingen. Ver-
wijder bij chemisch verbrandingen steeds de kledij en bewaar ze in een afgesloten 
zak.

•	 Borstel	vaste	stoffen	(zoals	poeder)	weg	en	spoel	daarna	grondig.	Een	droge	stof	
die nat gemaakt wordt, gaat nog heviger reageren en inbranden. Spoel brandwonden 
overvloedig met water om de verbranding te stoppen. Spoel niet met water onder 
druk	(zoals	een	waterslang	met	sproeikop)	omdat	de	druk	de	huid	verder	kan	be-
schadigen.

•	 Spoel minstens 20 minuten, ook al is de pijn ondertussen al verminderd. Verwijder 
aangetaste kledij, schoenen, handschoenen of kousen terwijl gespoeld wordt.

•	 Bedek de verbrande zone na het spoelen met een steriel doek en dek de patiënt toe 
met een deken om afkoeling tijdens het transport te voorkomen.

•	 Vervoer elke patiënt met brandwonden naar een ziekenhuis. Er kunnen altijd laattij-
dige verwikkelingen optreden.

         verbranding door  
         een base
        

Bij brandwonden in een industriële omgeving gelden soms richtlijnen (van de bedrijfsarts 
of	-verpleegkundige)	voor	het	spoelen	van	brandwonden	met	specifieke	spoelmiddelen.	
Alleen in deze gevallen mag je met iets anders dan water spoelen.

Sommige stoffen kunnen na inbranden op de huid ook door het lichaam worden opgenomen 
en algemene vergiftigingsverschijnselen veroorzaken.
Waterstoffluoride	kan	spierkrampen	veroorzaken	die	ademhalingsmoeilijkheden	en	zelfs	
ademstilstand tot gevolg hebben.
Als er uitgebreide reacties plaatsvinden: controleer het bewustzijn, ondersteun de vitale 
functies, let op voor shock en verwittig de MUG.
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        verbranding met 
	 	 	 	 	 	 	 	 waterstoffluoride

Verbrandingen van het oog zijn steeds zeer ernstig omdat ze blindheid kunnen veroorzaken. 
Spoel gedurende 20 minuten.
•	 Let op dat bij het spoelen geen spoelvloeistof in het onbeschadigde oog terecht komt.
•	 Houd	het	ooglid	van	de	patiënt	open	en	laat	een	fijne	straal	water	in	het	oog	lopen.
•	 Houd het hoofd schuin zodat het spoelwater van de neuswortel naar de buitenste ooghoek 

van het aangetaste oog stroomt.

Bedek na het spoelen beide ogen met zachte steriele oogverbanden.

Spoel nooit met iets anders dan water.

8.3.7  BIJZONDERE GEVALLEN ; ELEKTRISCHE BRANDWONDEN

Brandwonden kunnen zowel door gelijkstroom als door wisselstroom veroorzaakt worden.
Dat	kan	gebeuren	bij	lage	spanning	(zoals	bij	huishoudtoestellen)	of	bij	hoge	spanning	(zoals	
in	de	industrie).
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        elektrische brandwonde

Bij brandwonden door elektrische stroom moet je bedacht zijn op uitgebreide verbran-
ding van dieper liggende weefsels, ook al zijn er slechts kleine uitwendige letsels te 
zien. Bovendien kan de algemene impact van elektrische stroom op het lichaam heel 
ernstig zijn. De stroom kan de elektrische sturing van het hart verstoren en zo hartritme-
stoornissen en zelfs hartstilstand veroorzaken. De stroom kan ook hevige spiercontrac-
ties veroorzaken, waardoor zelfs bot kan breken. Een slachtoffer dat door een elektri-
sche schok het bewustzijn verliest, kan bij het vallen verwondingen oplopen.

8.3.7.1 Wat doe je bij elektrische brandwonden?

•	 Let in de eerste plaats op je eigen veiligheid.
•	 Benader het slachtoffer alleen als dat kan zonder gevaar voor jezelf.
•	 Beschouw elke draad die loshangt of op de grond ligt als gevaarlijk.
•	 Raak geen enkele draad aan zolang de stroom niet werd afgesloten.
•	 Probeer geen draden te verwijderen, ook niet met een houten stok.
•	 Raak niemand aan die nog in contact is met een draad.
•	 Het gevaar is nog groter als het slachtoffer zich in of nabij water bevindt. Ook tele-

foondraden met lage spanning kunnen gevaarlijk zijn.
•	 Baken een ruime gevarenzone af.
•	 Als slachtoffers zich bevinden in een voertuig dat contact maakt met elektriciteitskabels 

zijn ze daar veilig dankzij de isolerende rubberbanden. Laat de slachtoffers waar ze 
zijn tot de stroom is afgesloten.

Er geldt één uitzondering: als er brandgevaar bestaat moet je de slachtoffers aanraden uit 
het voertuig te springen, waarbij ze niet gelijktijdig in aanraking mogen komen met voer-
tuig en grond. Jonge kinderen worden het beste door volwassen inzittenden gegooid naar 
en opgevangen door de hulpverlener ambulancier buiten de gevarenzone.

•	 Volg de ABC-procedures.
•	 Controleer en ondersteun indien nodig de vitale functies.
•	 Vraag	de	MUG	als	de	patiënt	bewusteloos	is	(geweest),	problemen	heeft	met	de	vitale	

functies of tekenen van shock vertoont.
•	 Denk altijd aan de mogelijkheid van halsletsels, veroorzaakt door val of spiercontracties.
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•	 Zoek bij de tweede beoordeling naar bijkomende letsels.
•	 Dek brandwonden steriel af.
•	 Breng een elektrocutie-slachtoffer steeds naar het ziekenhuis.

8.3.7.2 Wat doe je bij een slachtoffer dat getroffen is door een bliksem?

Bij een blikseminslag treedt een karakteristieke oppervlakkige huidverbranding op, met 
het typische patroon van een varenblad. De grootste problemen zijn echter te verwach-
ten van de invloed van de zeer sterke stroom op de functie van hart en zenuwstelsel. 
Meestal zijn de slachtoffers korte tijd bewusteloos geweest. Ze zullen geheel of gedeel-
telijk verbrand zijn en moeite hebben met spreken. Soms kunnen ze helemaal niet meer 
spreken. Deze klachten zijn echter van voorbijgaande aard. Het grootste gevaar schuilt 
in hartritmestoornissen of hartstilstand.
Het is niet gevaarlijk een neergebliksemd slachtoffer aan te raken. De stroom is allang 
verdwenen. Vraag de patiënt of de omstanders naar de toedracht van het ongeval.

•	 Volg de ABC-procedures.
•	 Verwittig de MUG als er problemen zijn met bewustzijn, ademhaling of circulatie.
•	 Start onmiddellijk de reanimatie als de vitale functies gestoord zijn. Houd dit vol, 

ook al lijkt de patiënt niet te reageren. Soms moet je lang reanimeren.
•	 Leg een halskraag aan als de omstandigheden een halsletsel aannemelijk maken 

(problemen	met	bewustzijn,	verlamming	van	of	tintelingen	in	ledematen,	...).
•	 Veel bliksemslachtoffers zijn gevallen, wat de halswervels of lagere wervels kan 

beschadigen.
•	 Start de tweede beoordeling indien er geen problemen zijn met de vitale functies.
•	 Vervoer een neergebliksemd slachtoffer altijd met een halskraag op een schepbran-

card.

8.3.7.3 Brandwonden door bevriezing

Vrieswonden ontstaan meestal aan de extremiteiten: oren, neus, handen of voeten. De huid 
zal eerst rood verkleuren, daarna wordt ze wit, wasachtig of blauwgrijs. Bij bevriezing 
vormen zich ijskristallen in de weefsels, waardoor de bloedvoorziening in het gedrang 
komt.	Als	die	toestand	lang	aanhoudt	gaan	de	weefsels	afsterven	(gangreen).

De omgevingsfactoren van grote koude zullen je aan bevriezing doen denken.

•	 Voer de eerste beoordeling uit, met extra aandacht voor het bewustzijn dat gedaald kan 
zijn als gevolg van onderkoeling.

•	 Let tijdens de tweede beoordeling op witte of blauwgrijze verkleuring van blootgestelde 
lichaamsdelen.

•	 Breng steriele doeken aan op de getroffen delen en vervoer de patiënt naar de spoed-
gevallendienst.

•	 Probeer niet het bevroren lichaamsdeel op te warmen. Snelle ontdooiing kan nog meer 
schade toebrengen. Het ontdooien moet in het ziekenhuis gebeuren. Wrijf niet over de 
bevroren lichaamsdelen. Ook inwrijven met sneeuw is uit den boze.
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8.4 Verdrinking

Water(sport)	in	combinatie	met	alcohol,	uitputting	of	een	ongeval	
is dikwijls de oorzaak van verdrinking. Maar ook het nemen van 
een bad, al dan niet in combinatie met een CO-vergiftiging, of een 
zelfmoordpoging kan tot verdrinking aanleiding geven. Het kan ook 
gaan om kleine kinderen of ouderen die per ongeluk in het water 
raken en niet goed kunnen zwemmen.

8.4.1  WAT GEBEURT ER TIJDENS EEN VERDRINKING?

Men kan droog en nat verdrinken. Bij een droge verdrinking (ongeveer 1 op 10 verdrin-
kingen)	ontstaat	er	een	sterke	kramp	in	het	strottenhoofd	als	reactie	op	de	eerste	kleine	
hoeveelheden water die in de keel komen. Je vindt bij deze slachtoffers weinig water in 
de longen. Bij een natte verdrinking loopt het water in de longen. Door zuurstoftekort 
zal na de ademhaling ook het hart stil komen te staan. Verdrinking leidt dus tot de dood 
door een volledige ademhalings- en hartstilstand.

Zout of zoet water beschadigt het longweefsel op een verschillende manier. Voor de 
hulpverlener ambulancier maakt het geen verschil uit of de drenkeling uit zoet of zout 
water werd opgevist.
Met het water komen ook allerhande besmettelijke organismen of lichaamsvreemde stof-
fen in de longen terecht. Dat veroorzaakt dikwijls ontstekingen.
Daarom moet elke drenkeling naar het ziekenhuis gebracht worden om mogelijke long-
ontsteking op te sporen en te behandelen. Ook al voelt de patiënt zich goed. Ook een 
bijna-verdrinking moet ernstig genomen worden.

Verdrinking gaat dikwijls samen met onderkoeling. De watertemperatuur is in onze 
streken meestal lager dan de lichaamstemperatuur. Het water geleidt warmte veel beter 
dan de lucht, waardoor we sneller afkoelen. Ernstige onderkoeling leidt tot bewustzijns-
verlies en stoornissen in hart en bloedvaten. Snelle onderkoeling kan een drenkeling 
echter wel beschermen tegen schade door zuurstoftekort. De hersenen hebben bij lagere 
temperaturen minder zuurstof nodig, waardoor een onderkoelde drenkeling soms nog na 
(langdurige)	hartstilstand	met	goed	gevolg	kan	worden	gereanimeerd.

8.4.2  WAT DOE JE BIJ EEN VERDRINKING?

Als de drenkeling nog niet op het droge is gebracht, geldt ook hier de eerste basisregel 
van de hulpverlening: zorg eerst voor je eigen veiligheid. Gebruik hulpmiddelen zoals een 
reddingsboei, een touw of stok om de drenkeling aan land te brengen. Gooi een bewuste 
drenkeling	een	drijvend	voorwerp	(een	reserve	autoband	bijvoorbeeld)	toe	en	zoek	een	
manier om de drenkeling dichterbij te trekken. Duik een bewusteloze drenkeling alleen 
achterna als je zelf goed kan zwemmen. Maak zo mogelijk gebruik van hulpmiddelen zo-
als boot zwemvest of vlot. Alleen als de patiënt bewusteloos is of dreigt te worden,
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is er geen tijd te verliezen en moet onmiddellijk worden ingegrepen.

Haal een drenkeling horizontaal uit het water. Sleep een drenkeling nooit aan een touw 
om de borstkas uit het water. Plotse positie veranderingen waarbij de druk van het water 
op de bloedvaten van de benen en de romp wegvalt, kunnen grote veranderingen in hart 
en bloedvaten veroorzaken, waardoor shock kan ontstaan en het hart kan stilvallen. Het 
spreekt vanzelf dat bij verdrinking in een put of in snelstromend water extra veiligheids-
voorzieningen en materiaal vereist zijn.

8.4.2.1  Algemene aanpak

Ook hier begin je met het volgen van de ABC-procedures. Verlies geen tijd met pogin-
gen om het water uit de longen te verwijderen. Als er water in de longen zit, wordt dat 
zeer snel via de longen in het bloed opgenomen; het heeft dus weinig zin om te probe-
ren het te verwijderen. Bovendien loop je dan het risico dat er water uit de maag in de 
longen terechtkomt.

8.4.2.2  Een bewusteloze drenkeling

•	 Verwittig het hulpcentrum 112 en vraag bijstand van een MUG.
•	 Maak de luchtweg vrij.
•	 Verwijder mogelijke vreemde voorwerpen uit de luchtweg indien nodig.
•	 Let op: bij een ongeval in ondiep water kan iemand tegen de bodem gedoken zijn en 

een halsletsel hebben opgelopen. In dat geval is een halskraag nodig.
•	 Gebruik hierbij dus steeds de kaak-duwtechniek. Kantelen van het hoofd is uit den 

boze. Houdt de kin of onderkaak omhoog.
•	 Als je een wervelletsel vermoedt (bij een drenkeling die armen of benen niet meer 

kan	bewegen	of	die	bewusteloos	is),	laat	je	de	drenkeling	drijven	met	het	gelaat	
omhoog, terwijl je hoofd en hals in neutrale positie ondersteunt.

•	 Til	de	patiënt	op	een	hard	oppervlak	(surfplank,	deur,	schepbrancard)	en	met	een	
halskraag uit het water.

•	 Ondersteun de ademhaling. Start mond-op-mondbeademing, zo mogelijk reeds in 
het water. Meestal is dat echter onmogelijk.

•	 Herstel de circulatie. Voer de normale reanimatie uit en zuig met het aspiratietoestel 
water dat uit de longen vloeit tegelijkertijd af.

8.4.2.3 Een bewuste drenkeling

Als de drenkeling bewust is, ademt en circulatie heeft, beoordeel je de vitale functies. 
Geef	zuurstof	met	masker	en	reservoir	(10-15	1/min)	zodra	de	drenkeling	op	het	droge	
is.
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8.4.2.4 Maatregelen bij onderkoeling

Meestal is een drenkeling onderkoeld. Laat een drenkeling niet verder afkoelen. Ver-
wijder natte kledij. Wikkel het slachtoffer in een deken of isolatielaken. Verwarm de 
ziekenwagen.
Bij een patiënt met hart- of ademstilstand is langdurige reanimatie ter plaatse nodig. 
Als er geen MUG ter beschikking is, voer je de patiënt zelf al reanimerend naar de 
spoedgevallendienst.
Elke drenkeling moet naar het ziekenhuis gebracht worden voor verzorging en opvol-
ging van onderkoeling, longontsteking of longoedeem.

8.5 Koude of warmte
De normale temperatuur van het menselijk lichaam ligt tussen 36 °C en 37 °C.
Het lichaam is in staat die temperatuur te bewaren met behulp van de verbranding van 
voedingsstoffen en een warmte uitwisseling met de omgeving.
Als die balans niet in evenwicht is, krijg je oververhitting of onderkoeling.

Beide gevallen kunnen zich tot en levensbedreigende toestand ontwikkelen. 

8.5.1  A F K O E L I N G

Het lichaam zal zich verdedigen tegen grote koude door zelf meer warmte te produceren. 
Dat gebeurt door de spieren te bewegen, en dat merk je als klappertanden en rillen. De 
bloedtoevoer naar de huid en de ledematen zal verminderen (want met het bloed wordt 
ook	warmte	vervoerd,	die	in	de	huid	verloren	gaat),	waardoor	handen	en	voeten	koud	en	
bleek	worden.	Men	krijgt	kippenvel	een	reflex	die	vergelijkbaar	is	met	het	verschijnsel	
waarbij dieren hun pels of veren opzetten om een isolerende luchtlaag te vormen. Zodra 
deze lichamelijke reacties minder warmte leveren dan er verloren gaat aan de omgeving, 
treedt	onderkoeling	(hypothermie)	op.

De oorzaken kunnen velerlei zijn. Onderdompeling in koud water veroorzaakt een afkoe-
ling die dertig maal sneller gaat dan in lucht. Lang stilliggen in een koude omgeving (na 
een val bij voorbeeld: bejaarden, na een heupbreuk, of slachtoffers van een alcohol- of 
slaapmiddelenvergiftiging,	liggen	soms	een	hele	tijd	voor	ze	gevonden	worden);	onder-
voeding of een gebrek aan suiker in het bloed, een slecht werkende schildklier kunnen de 
afkoeling nog versterken. Ook uitputtingshypothermie bij bergbeklimmers (door zware 
inspanningen	bij	extreem	lage	temperaturen)	is	een	bekend	verschijnsel.

Wat ook de oorzaak is, de snelheid waarmee de afkoeling plaatsvindt, is zeer belangrijk. 
Hoe sneller de afkoeling, hoe meer zuurstof er in het bloed aanwezig is en hoe langer het 
lichaam daarvan gebruik kan maken.
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Onder de 35 °C gaat het lichaam op een lager pitje draaien, alsof de motor een lager 
toerental kiest. Daarbij wordt weinig zuurstof verbruikt. Als iemand in ijskoud water te-
rechtgekomen is, daalt de lichaamstemperatuur zeer snel onder de 35 °C en behoudt het 
dus veel zuurstof. Als de afkoeling traag gaat, zoals bij een alpinist die slechts na lange 
inspanning	(en	dus	veel	zuurstofverbruik)	onder	de	35	°C	afkoelt,	is	de	zuurstofreserve	
in het bloed vrijwel uitgeput.

Snelle afkoeling kan dus voor een zuurstofreserve zorgen die een slachtoffer enige 
tijd in leven zal houden.

8.5.1.1 Hoe beoordeel je een onderkoelde patiënt ?

De klachten en tekenen zullen afhangen van de omstandigheden waarin de onderkoeling 
plaatsvindt.
In onderstaande tabel vind je een schematisch overzicht. De symptomen zijn hoe dan 
ook verschillend van individu tot individu en worden bepaald door de snelheid van de 
afkoeling.

        L I C H A A M S T E M P E R A T U U R            S Y M P T O M E N
 
    veilig

RISICO’S VOLGENS   37-36 °C beven koudegevoel verwardheid
LICHAAMSTEMPERATUUR 37-36 °C beven koudegevoel verwardheid
     35-34 °C beven koude huid gestoorde spraak
    33-32 °C beven geheugenverlies
    gevaar

    32-30 °C beven
      trage pols
      ritmestoornissen
	 	 	 	 	 	 blauwe	ledematen	(cyanose)	lage	bloed-	
      druk
      areactieve wijde pupillen gespannen spie 
	 	 	 	 	 	 ren	(in	plaats	van	beven)
    levensgevaar

	 	 	 	 30-29	°C	 trage	ademhaling	(3-6/min)
	 	 	 	 28-27	°C	 hartstilstand	of	hartfibrillatie
    27-26 °C beeld van klinische dood: bewusteloosheid
      wijde niet-reagerende pupillen, slappe  
      spieren

!
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8.5.1.2 Wat doe je bij onderkoeling?  

Er zijn twee belangrijke regels: 
 - voorkom verdere afkoeling en 
 - verplaats de patiënt zachtjes en zonder schokken (die kunnen tot hartritme 
	 		stoornissen		en	hartstilstand	leiden).

Alles begint echter zoals steeds met de ABC-procedure. Als de patiënt bewust is, ver-
wijder je eventueel natte kledingstukken en wikkel je de patiënt in dekens. Verwarm de 
ziekenwagen. Vervoer de patiënt voorzichtig naar het ziekenhuis.
Als de patiënt niet bewust is, vraag je aan het hulpcentrum 112 en vraag bijstand van de 
MUG. Het hart klopt erg traag bij onderkoeling. Start de reanimatie bij ademhalings-
stilstand.
Als er geen MUG ter beschikking is, voer je de patiënt al reanimerend naar het zieken-
huis.	Als	de	patiënt	nog	ademt,	geef	je	zuurstof	met	masker	en	reservoir	(10-15	1/min).	
Bescherm de patiënt tegen verdere afkoeling. Vervoer het slachtoffer zeer voorzichtig.

8.5.2  VERHITTING

Als het lichaam niet genoeg warmte kan afgeven aan de omgeving (omdat het lichaam 
zelf	te	veel	warmte	produceert,	of	omdat	de	omgeving	te	warm	is),	veroorzaakt	dat	
oververhitting	(hyperthermie	of	hitteslag).	Daarbij	stijgt	het	zuurstofverbruik	(net	het	
tegenovergestelde	van	wat	er	bij	onderkoeling	gebeurt).	Dat	geeft	aanleiding	tot	een	
aantal ziektebeelden, die echter niet uitgesproken van elkaar te onderscheiden zijn en 
dikwijls in elkaar overgaan.

8.5.2.1 Zonnebrand

Naast de typische brandwonden die ontstaan door te lange blootstelling aan de zon (let 
op	de	afboording	door	de	rand	van	kledingstukken),	ervaart	de	patiënt	een	flauwte	(syn-
cope)	doordat	de	bloedvaten	uitzetten	en	de	bloeddruk	daalt.	Soms	klaagt	de	patiënt	
over	hoofdpijn	en	neiging	tot	braken	(door	een	oververhitting	van	de	hersenen).	Breng	
de patiënt in de schaduw. Behandel de symptomen van syncope als dusdanig. Dek 
brandwonden steriel af.
Overtuig de patiënt ervan mee te gaan naar de spoedgevallendienst. 

8.5.2.2  Zwelling en warmtekrampen

We kennen warmtezwelling als opgezwollen handen of voeten na de eerste dagen in 
een warm klimaat of de eerste zomerdagen. We verliezen dan veel vocht door zweten 
en daardoor gaat zich zout opstapelen in het lichaam. Deze zwelling verdwijnt bij hoog-
stand van het gezwollen lidmaat. Na een inspanning in grote warmte vertonen de spieren 
warmtekrampen. Ze zijn het gevolg van groot zout- en vochtverlies. Breng de patiënt in 
de schaduw of de koelte, laat hem rusten en vervoer hem naar het ziekenhuis waar men, 
zo nodig, het vocht- en zoutverlies zal herstellen.
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8.5.2.3 Hitte-beroerte

Bij een hitte-beroerte is het lichaam opgewarmd geraakt tot een levensgevaarlijke tem-
peratuur. Bij die temperatuur worden alle cellen en organen tot boven een natuurlijke 
temperatuur opgewarmd, waardoor ze onherstelbaar beschadigd kunnen worden. Dit is 
een spoedgeval en vraagt om snelle behandeling.

Een klassieke hitte-beroerte ziet men dikwijls bij bejaarden, chronisch zieken of gehandi-
capten die alleen wonen in slecht geventileerde of moeilijk te koelen huizen. Een ziekte, 
een geneesmiddel of elke factor die het afgeven van warmte verhindert of het opnemen 
van warmte bevordert, zal de gevoeligheid verhogen. Ook kinderen zijn erg gevoelig 
voor hitte. Moeilijkheden ontstaan wanneer koortsige kinderen bij zomerse temperaturen 
in bed goed worden ondergestopt of als zuigelingen worden achterlaten in een wagen in 
de	blakende	zon.	Je	ziet	vaak	een	versnelde	pols	(tot	meer	dan	120/min),	een	hoge	adem-
halingsfrequentie en een warme, droge en rode huid. Soms is er braken of diarree.

Een hitte-beroerte kan ook ontstaan als resultaat van een zware inspanning bij grote hitte, 
waarbij uitputting en vochtverlies optreden. Deze patiënten zullen sterk zweten.

Beoordeel de omstandigheden en houdt bij grote warmte rekening met een hitte-beroerte. 
Beoordeel het bewustzijn. Bij hitte-beroerte is er dikwijls verwardheid, onrust, gedaald 
bewustzijn, stuipen of bewusteloosheid.

Volg de ABC-procedures.

De ademhaling en de pols zijn versneld. De patiënt kan een droge, rode huid hebben of 
overvloedig zweten.

•	 Is het bewustzijn gedaald of zijn de vitale functies gestoord, vraag dan de MUG.
•	 Geef	zuurstof	met	masker	en	reservoir	(10-15	1/min).
•	 Breng de patiënt in de koelte of schaduw, laat hem volledig rusten. (Laat de patiënt 

dus	niet	op	eigen	kracht	op	de	brancard	plaatsnemen.)
•	 Je moet zo snel mogelijk de lichaamstemperatuur onder controle zien te krijgen.
•	 Spons de patiënt af met water.
•	 De verdamping ervan brengt afkoeling.
•	 Vervoer het slachtoffer naar het ziekenhuis.
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8.6 Radioactieve straling

Bij een stralingsongeval moet je vooral goed weten wat je wel en niet mag doen in 
afwachting van gespecialiseerde hulp. Dit is een gevaarlijke situatie die gelukkig zeer 
weinig voorkomt. Door de zeldzaamheid ervan en door het potentiele gevaar zorgen stra-
lingsongevallen meestal voor spanning en dikwijls voor paniek.

8.6.1 WELKE SOORTEN STRALINGEN ZIJN ER EN WELK EFFECT HEBBEN ZE?

Radioactieve straling is onzichtbaar en reukloos. Je wordt ze dus niet rechtstreeks gewaar 
en je weet ook niet hoe sterk de straling is. Het effect van radio activiteit op het lichaam 
is afhankelijk de aard van de straling, de duur van de blootstelling en de sterkte van de 
straling.
Er zijn drie soorten straling: alfa-, bèta- en gamma-straling. Het zijn ‘energiegolven’ die 
doordringen in het lichaam.
Gammastralen dringen het diepst door, bèta-stralen minder en alfa-stralen nog minder.

Alfa-stralen dringen weinig door, en worden tegengehouden door papier of lucht. Bèta-
stralen dringen dieper door, ook door kleding.
Gammastralen	zijn	te	vergelijken	met	de	röntgenstralen	waarmee	radiografieën	gemaakt	
worden; ze dringen door muren, en dus ook door het lichaam.
Radioactieve straling beschadigt de cellen in het lichaam. Vooral de cellen die zich delen, 
zoals in het beenmerg, de darm en de geslachtscellen of de longen. Op die manier kan na 
jaren blootstelling aan straling kanker ontstaan.

Alfa-stralen dringen weinig door en 
worden tegengehouden door lucht of 
een blad papier.

Beta-stralen dringen ook door kleding.

Gamma-stralen dringen door het 
lichaam én muren.
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Je ziet dus meestal niets, tenzij verwondingen opgelopen door bv. een explosie. Alleen bij 
zeer sterke straling zie je snel de directe gevolgen: misselijkheid, braken, diarree, moeheid 
en huiduitslag. Radioactieve deeltjes kunnen ook op de huid plakken of na inademing in 
de longen terechtkomen.

8.6.2 WAT DOE JE BIJ EEN STRALINGSONGEVAL ?

Bij een ongeval onder ‘gecontroleerde’ omstandigheden, zoals in een kerncentrale, zul-
len er deskundigen aanwezig zijn die je weten te zeggen wat er moet gebeuren en hoe. 
Volg in dit geval de aanwijzingen van de deskundigen.
Wat hierna komt, gaat over stralingsongevallen in ‘ongecontroleerde’ omstandigheden, 
bijvoorbeeld een ongeval bij het transport van radioactief materiaal, waarbij dus niet 
onmiddellijk deskundigen aanwezig zijn.
Je herkent de aanwezigheid van radioactief materiaal aan het internationale kenteken.

•	 Vraag informatie aan andere, gespecialiseerde diensten. Probeer te weten te komen 
wat het reële gevaar is. Alleen besmette slachtoffers vereisen speciale maatregelen. 
Blijf op een veilige afstand.

•	 Zet de ziekenwagen bovenwinds van het ongeval of weg van eventuele lekkende 
vloeistof.

•	 Betreed de gevarenzone niet zonder toestemming van de brandweerman met de 
hoogste bevoegdheid of van de stralingsdeskundige.

•	 Trek	dadelijk	beschermende	kledij	(maximale	bedekking	en	handschoenen)	en	mas-
ker aan.

•	 Kijk uit voor de typische symptomen van stralingsziekte: braken, misselijkheid, 
diarree, moeheid, loomheid en eventueel huiduitslag.

•	 Werk in de gevarenzone zo mogelijk in ploegen, zodat iedereen zo kort mogelijk in 
de stralingszone komt.

•	 Voer de verdere hulp slechts uit in de veilige zone.
•	 Stel	zelfs	hier	de	dringende	eerste	hulp	(ABC)	niet	uit	omwille	van	de	besmetting.
•	 De verzorging van geassocieerde verwondingen is dezelfde als bij gewone ongeval-

len.
•	 Start daarna pas de ontsmetting.
•	 Verwijder besmettende stralingsbronnen zoals de kledij.
•	 Laat de deskundige de straling meten.
•	 Wikkel de patiënten in een veiligheidsdeken.
•	 Verpak de kledij in plastic zakken.
•	 Zorg ervoor dat de patiënten niet eten of drinken voor ze gecontroleerd werden.
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•	 Indien	er	geen	hoogdringend	geneeskundig	probleem	 is,	vervoer	 je	de	patiënt(en)	
naar	de	specifieke	ontsmettingszone.	Nadat	ze	ontsmet	zijn	of	niet	besmet	blijken	te	
zijn,kunnen ze naar het ziekenhuis gebracht worden.

•	 Meld de komst van radioactief besmette patiënten steeds aan het ziekenhuis. Daar 
moet een apart ontsmettingslokaal ingericht of klaargemaakt worden.

•	 Wacht op toelating om de patiënt uit te laden en naar binnen te brengen. Voor je weer 
kan vertrekken moet de veiligheidsdienst van het ziekenhuis of een expert nakijken 
of de ziekenwagen moet ontsmet worden.
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8.7  Samenvatting hoofdstuk 8

VERBRANDING

Het is altijd nuttig de brandwonden af te koelen met water.
De scheikundige brandwonden kunnen op dezelfde wijze behandeld en meteen gerei-
nigd worden.
Geef steeds zuurstof aan een patiënt met brandwonden.
Tijdens het vervoer moet je ervoor zorgen dat de brandwonden niet vuil worden. Bij het 
hulp bieden aan een geëlektrocuteerde patiënt moet je steeds eerst voor je eigen veilig-
heid	zorgen.	Een	geëlektrocuteerde	patiënt	loopt	het	risico	op	een	hartfibrillatie	en	een	
klassieke cardiopulmonaire reanimatie is dan noodzakelijk.

VERDRINKING

De eerste beoordeling van een drenkeling geschiedt steeds volgens de klassieke werk-
wijze:
•	 evaluatie van de bewustzijnstoestand
•	 vrije ademweg en ondersteuning van de ademhaling
•	 evaluatie van het hart- en bloedvatenstelsel.

Een drenkeling in koel water lijdt steeds aan onderkoeling of hypothermie; hij kan ook 
een	hartstilstand	hebben	door	een	ventrikelfibrillatie	van	het	hart.	Een	drenkeling	kan	
gewond zijn, bij voorbeeld ter hoogte van de halswervelzuil: geef zuurstof en vervoer 
hem voorzichtig.

BESTRALING

Een patiënt die het slachtoffer is van een stralingsongeval dient vooreerst ondersteuning 
te krijgen van de vitale functies, zelfs indien dit voor de hulpverleners een risico op con-
taminatie	(besmetting)	van	hun	materiaal	betekent.

Toch dienen steeds de grote richtlijnen van radioprotectie gevolgd te worden: niet drin-
ken, niet eten, niet roken, gebruik beschermingskledij om uw eigen kleding niet te be-
smetten en gebruik laarzen, handschoenen en masker.

Volg de raadgevingen van specialisten in verband met bescherming tegen radioactieve 
stralen.


