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INLEIDING

Van de hulpverlener-ambulancier wordt verwacht dat hij/zij snel, doordacht en efficiënt 
kan handelen op basis van verworven theoretische kennis en ingeoefende praktische 
vaardigheden.
Het onmiddellijk herkennen van ziektebeelden en/of verwondingen en de hieraan ver-
bonden risico’s zijn uiterst noodzakelijk om vervolgens de optimale gepaste levensred-
dende acties te kunnen uitvoeren teneinde de gevolgen voor de patiënten/slachtoffers te 
vermijden of te beperken..
In dit hoofdstuk geven we je een overzicht van alle technieken/handelingen die reeds 
aan bod kwamen tijdens de lessen en die je moet kunnen uitvoeren in je functie als hulp-
verlener-ambulancier.

LESDOELSTELLINGEN

De cursisten kunnen (vaardigheden: toepassen/integreren):

• Het bewustzijn controleren
• De luchtweg vrijmaken : hoofd kantelen / kinlift / kaak-duw techniek / vingerveeg / 

mayocanule
• De verschillende beademingstechnieken uitvoeren: mond-op-mond / mond-op-neus 

/ mond-op-mond-neus / mond-op-hals / ballonbeademing / zakmasker
• Het ballonklepmasker volledig uit elkaar halen, reinigen en opnieuw in elkaar stop-

pen
• Acties ondernemen bij een slachtoffer met luchtwegobstructie: slaan tussen schou-

derbladen / buikstoten / borstkasstoten 
• Een slachtoffer in een zijdelingse veiligheidshouding leggen
• Een slachtoffer met een hartstilstand benaderen
• De verschillende reanimatietechnieken toepassen
• Het ballonklepmasker en AED toestel gebruiken 
• De AED na gebruik opnieuw klaarmaken voor een volgende interventie
• De volgorde van handelen opgenomen in het schema voor de hulpverlener-ambulan-

cier voor de reanimatie van de volwassene, de zuigeling en het kind uitvoeren
• De juiste maat van halskraag nemen
• De halskraag aanleggen
• De patiënt op een schepbrancard leggen volgens de uitgeschreven werkwijze
• De blokrol uitvoeren
• De valhelm verwijderen
• De patiënt in de lengte-as verplaatsen
• De patiënt scoren op de GCS en volgens de WAPA evaluatie
• Een infuus klaarmaken en purgeren op een steriele manier
• Medicatie optrekken voor gebruik door het MUG team
• Een wonde reinigen en ontsmetten met het gepaste product
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• Een spiraalverband van een onderarm aanleggen
• Een scharnierverband van elleboog of knie aanleggen
• Een kruisverband aanleggen aan hand of voet
• Een rechte of schuine draagdoek aanleggen
• Een afsluitend verband aanleggen bij een borstkasletsel
• Een drukverband aanleggen bij een levensbedreigende bloeding
• Een uitstekend vreemd voorwerp fixeren en afdekken 
• Een amputatiewonde afdekken
• De patiënt aansluiten aan de monitor
• Hulp bieden bij de manuele defibrillatie
• De zuurstofsaturatiemeter aanleggen 
• De bovenste luchtwegen van het slachtoffer aspireren
• Het slachtoffer met schepbrancard in de vacuümmatras leggen, de schepbrancard 

verwijderen en de vacuümmatras “vormen” i.f.v. de letsels van het slachtoffer,en 
kunnen een correcte manipulatie van vacuümmatras uitvoeren

• De KED correct plaatsen met in acht neming van de constante immobilisatie van 
de halswervelzuil van het slachtoffer en kunnen de beenriemen, borstkasriemen en 
hoofdstraps aanleggen volgens de voorgeschreven werkwijze 

• De wervelplank achter het slachtoffer plaatsen en de evacuatie uitvoeren met het 
respecteren van lengte-as verplaatsing van het slachtoffer 

• De coördinatie voeren van drie hulpverleners bij evacuatie van het slachtoffer uit 
een autowrak 

• De correcte spalk-techniek uitvoeren met diverse vacuümspalken
• De patiënten verplaatsen als ze alleen zijn en dit op een veilige manier en volgens 

de voorgeschreven richtlijnen
• Het slachtoffer ondersteunen 
• De wieg-draaghouding uitvoeren 
• De brandweermangreep uitvoeren
• Slepen 
• De rautekgreep toepassen
• De patiënten verplaatsen als ze in ploeg zijn en dit op een veilige manier en volgens 

de voorgeschreven richtlijnen
• Een onbewust en bewust slachtoffer met twee dragen 
• De manier van het verplaatsen van slachtoffers of patiënten inschatten, overleggen 

en uitvoeren en bepalen of de techniek alleen of met meerdere hulpverleners dient 
uitgevoerd te worden.

• Slachtoffers of patiënten verplaatsen
 - in het bed
 - van bed naar stoel
 - van stoel naar bed
• Slachtoffers of patiënten optillen met schepdraagberrie
• Hulpmiddelen veilig gebruiken bij het verplaatsen van het slachtoffer: schepdraag-

berrie, bedlichter, verbeddingsdekens als easyslide, deken of laken
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• Een slachtoffer of patiënt volgens de voorgeschreven technieken veilig installeren 
op de ziekenwagen draagberrie

  - in halfzittende houding
  - in ruglig
  - in stabiele zijlig
• Een slachtoffer veilig overbrengen met de ziekenwagen en uit de ziekenwagen halen 

met de ziekenwagen draagberrie.
• Een slachtoffer op een veilige manier, met een draagstoel evacueren van een trap

• Een interventieplaats opzoeken + de meest gerichte/efficiëntste/veiligste route bepa-
len

• De standplaats-ongeval uitstippelen op een kaart 
• Correcte plaatsbepaling doorgeven aan het HC 100 a.d.h.v. kaartgegevens
• Een slachtoffer/een patiënt benaderen volgens de aangeleerde systematiek
• De methoden voor het beoordelen van verwondingen uitvoeren
• Bij diverse verwondingen de juiste handelingen uitvoeren en aangeleerde technieken 

toepassen
• De methoden voor het beoordelen van ziektebeelden uitvoeren
• Bij diverse ziektebeelden de juiste handelingen stellen en/of acties ondernemen
• Radiocommunicatiesystemen gebruiken volgens de aangeleerde procedures: wisse-

len gespreksgroep, noodoproep, status bericht
• De zender aan/af zetten en kunnen het volume regelen 
• Het Hulpcentrum 100 oproepen 
• Wisselen van gespreksgroep 
• Een noodoproep uitzenden naar HC 100
• Een statusbericht uitzenden naar HC 100
• Een bericht zenden aan HC 100 met het spellen van een naam en adres

• Een incident benaderen als eerste ambulanciers ter plaatse : veiligheidsrisico’s in-
schatten , snelle eerste en tweede benadering van alle slachtoffers 

• Bondig rapporteren aan collega’s + prioriteiten stellen van hulpverlening 
• Rapporteren aan HC 100 + gepaste medische en technische bijstand oproepen 
• De aandacht verdelen over meerdere slachtoffers : hoofd-en bijzaken scheiden + 

enkel dringende medische zorgen toedienen 
• Rapporteren + een overzicht geven aan MUG / ziekenwagen(s) / brandweer in bij-

stand / 
• Zich inpassen in de hulpverlening na opschaling van hulpverleners en middelen
• Alle technieken en materialen gebruiken die nodig zijn voor de hulpverlening
• De juiste beoordelingsmethode hanteren en de handelingen en/of acties uitvoeren 

die vereist zijn in specifieke situaties
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INHOUD:

1. Controle bewustzijn (eerste snelle controle).
2. Ademweg vrijmaken met hoofd kantelen en kinlift (head-tilt/chin-lift). 
3. De kaakduw techniek (jaw-thrust).
4. Controle van de ademhaling (eerste snelle controle).
5. Controle circulatie en tekenen van leven (eerste snelle controle).
6. Luchtweg vrijmaken, mondcontrole en vingerveeg.
7. Verwijderen van een vreemd voorwerp bij kinderen.
8. Vrijmaken ademweg door verstikking (bij volwassenen).
9. De zijdelingse veiligheidshouding.
10. Basisreanimatie van kinderen.
11. Basisreanimatie volwassenen.
12. Kunstmatige beademing: mond op mond of mond op neus.
13. Het plaatsen van een mayocanule of ademwegcanule.
14. Kunstmatige beademing met hulpmiddelen: aangezichtsscherm, zakmasker en  
 ballonklepmasker.
15. Handelen bij inwendige bloedingen
16. Handelen bij uitwendige bloedingen.
17. Het verplaatsen van de patient: met steun (1 hulpverlener)
18. Het verplaatsen van de patiënt: met steun (2 hulpverleners)
19. Het verplaatsen van de patiënt: de wiegdraaghouding (1 hulpverlener)
20. Het verplaatsen van de patient: de wieg-draaghouding (2 hulpverleners)
21. Het verplaatsen van de patient: de brandweergreep
22. Het verplaatsen van de patient: de brandweergreep (2 hulpverleners)
23. Het verplaatsen van de patient: het slepen (1 hulpverlener)
24. Het verplaatsen van de patient: patient overtillen van en naar een bed of bran 
 card.
25. Het verplaatsen van de patient: knipmeshouding
26. Het verplaatsen van de patient: trendelenburghouding
27. Het verplaatsen van de patient: de blokrol.
28. Het verplaatsen van de patient: het stoeltje.
29. Het verplaatsen van de patient: de transportbrancard.
30. Het verplaatsen van de patient: gebruik van de schepbrancard.
31. Het verplaatsen van de patient: de vacuum of korrelmatras.
32. Het verplaatsen van de patient: gebruik van het spinal board.
33. Het aanleggen van een halskraag (nekspalk).
34. Het verwijderen van een (integraal) valhelm.
35. Het aanleggen van de kendrick extrication device (ked).
36. Het aanleggen van een vacuumspalk.
37. Wondverzorging.
38. Het spiraalverband.
39. Het kruisverband.
40. Het scharnierverband.
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41. Het drukverband.
42. Het aanleggen van de schuine draagdoek.
43. Het aanleggen van de rechte draagdoek.
44. De zuurstoffles.
45. Zuurstoftoediening via masker(s) en bril.
46. Het gebruik van de zuurstofsaturatiemeter.
47. Het gebruik van het aspiratietoestel: ademwegaspiratie van de bovenste adem 
 wegen.
48. Het aansluiten van de monitor.
49. Het klaarmaken van een infuus.
50. Hulp bij een intubatie.
51. Assistentie bij een bevalling.
52. Het uitvoeren van een manuele bloeddrukmeting.
53. Het uitvoeren van een automatische bloeddrukmeting.
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1. CONTROLE BEWUSTZIJN (EERSTE SNELLE CONTROLE)

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

MOGELIJKE COMPLICATIES

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE

Vaststellen of een slachtoffer al dan niet bewust is en of er vitale functies aanwezig zijn.

Slachtoffer dat blijkbaar niet reageert.

Geen.

Geen, wel opletten dat er bij cervicale of spinale traumata niet geschud wordt met de 
schouders om eventuele wervelbreuken niet te verergeren.

Handschoenen.

Ga na of het slachtoffer reageert.
Spreek het slachtoffer luid toe. Roep zijn naam als je die kent.
Stel eenvoudige vragen zoals “Wat is er gebeurd?” of “Gaat het?”
Schud zachtjes aan de schouders van het slachtoffer.

Het slachtoffer reageert:

Je ziet dat het slachtoffer reageert (bv. door de ogen te openen, antwoord te geven, een 
geluid te maken of te bewegen). Laat het slachtoffer liggen in de houding waarin je het 
gevonden hebt.
Verplaats het slachtoffer alleen wanneer er gevaar dreigt.
Probeer te weten te komen wat er mis is met het slachtoffer.
Verwittig steeds bijkomende hulp volgens de dan geldende procedure.
Controleer de toestand van het slachtoffer regelmatig.

Het slachtoffer reageert niet:

Verwittig steeds bijkomende hulp volgens de dan geldende procedure.
Draai het slachtoffer in blokrol op zijn rug en maak de ademwegen vrij.

TIPS EN TRUCS

Normale reacties variëren volgens de leeftijd, houdt hier rekening mee.

OPMERKINGEN
Gebruik eventueel de WAPA schaal of Glasgow coma schaal voor een fijnere beoordeling 
van het bewustzijn. Hierdoor is een betere opvolging van de situatie mogelijk.
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2. ADEMWEG VRIJMAKEN MET HOOFD KANTELEN EN KINLIFT (HEAD-
TILT/CHIN-LIFT). 

Een bewusteloos slachtoffer. Het is de klassieke me-
thode voor het vrijmaken van de ademweg, namelijk 
head-tilt en chin lift of hoofd kantelen en kinlift.

Tegenaangewezen omwille van de risico’s die deze 
manipulatie inhoudt voor de wervelzuil, bij vermoe-
den van cervicale of ruggenwervelletsels. 
De methode die de voorkeur geniet bij slachtoffers 
van een ongeval, waarbij er een vermoeden is van 
een nek- of wervelletsel, is de jaw thrust of kaakduw-
techniek.

Hoofd kantelen: 

Breng het hoofd van het slachtoffer voorzichtig in 
het verlengde van de romp.
Leg een hand op het voorhoofd van het slachtoffer.
Druk met je hand op het voorhoofd en kantel het 
hoofd voorzichtig naar achteren.
Houd je duim en wijsvinger vrij om de neus dicht te 
knijpen, als je moet beademen. 

Kinlift: 

Plaats de vingertoppen van je andere hand onder de 
punt van de kin van het slachtoffer.

Handschoenen

Bij gebrek aan hulpmiddelen voor het vrijmaken en 
vrijhouden van de ademweg bij bewusteloze perso-
nen, de ademweg vrijmaken met enkel je handen en 
zo de ademweg open houden. Een vrije ademweg 
is noodzakelijk om bij bewusteloze slachtoffers de 
ademhaling te kunnen evalueren.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van een wervelletsel.
Verplaatsen van een onderkaak (mandibula) fractuur.

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE

MOGELIJKE COMPLICATIES
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OPMERKINGEN

Het is een gemakkelijk uit te voeren techniek, die 
alleen kan worden uitgevoerd.

Til de kin omhoog om de ademhalingswegen vrij te 
maken.
Druk niet in het zachte gedeelte onder de kin, dit kan 
de ademhaling bemoeilijken.

Hoofd kantelen en kinlift: voer deze twee technie-
ken samen uit !

Hoofd kantelen en kinlift bij volwassenen : 
Maak de ademweg goed vrij: zorg dat het hoofd vol-
doende gekanteld is!

Bij kinderen minder dan 1 jaar: 
Hier kan je geen hoofd kantelen uitvoeren zoals 
bij volwassenen, maar dien je het hoofd in neutrale 
positie te brengen om de ademweg vrij te maken. 
Als je de kanteling overdrijft, zal de ademweg, die 
bij kinderen uit week kraakbeen bestaat, weer dicht 
geduwd worden. Als je te voorzichtig bent, geef 
je echter onvoldoende kanteling aan het hoofd en 
wordt de ademweg onvoldoende geopend.

Bij kinderen meer dan 1 jaar: 
Hier kan je ook geen hoofd kantelen uitvoeren zoals 
bij volwassenen, maar dien je het hoofd minder hard 
te kantelen om de ademweg vrij te maken.

TIPS EN TRUCS

Denk aan alternatieven: de techniek is niet meer 
bruikbaar als je het slachtoffer gaat verplaatsen. 
Dan komen hulpmiddelen als een oro-pharyngeale 
ademweg of mayocanule goed van pas.
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3. DE KAAKDUW TECHNIEK 

JAW -THRUST

Daar waar de klassieke methode voor het vrijmaken 
van de ademwegen, namelijk head-tilt en chin lift, 
niet aangewezen is omwille van de risico’s die deze 
inhoudt voor de cervicale wervelzuil.

Verplaatsen van een onderkaak (mandibula) frac-
tuur.

Handschoenen

Plaats je op je knieën achter het hoofd van het slacht-
offer.
Laat je ellenbogen op de ondergrond rusten waarop 
het slachtoffer ligt (grond, ...).
Plaats een hand aan weerszijden van de onderkaak ter 
hoogte van de kaakhoek, onder de oren. Stabiliseer 
het hoofd van het slachtoffer met je onderarmen.
Gebruik je vingertoppen om de hoeken van de on-
derkaak van het slachtoffer voorwaarts te duwen.
Hierdoor wordt de tong naar voren gebracht en komt 
deze los van de achterkant van de keelholte, hierdoor 
komt de keelholte vrij.
Gebruik je duimen om de onderlip naar beneden te 
duwen ten einde de mond van het slachtoffer open 
te houden, zo nodig (zie tekening).

Personen die zelf hun ademweg kunnen vrijhou-
den,
Bewuste personen,
Het is nogal een pijnlijke en ongemakkelijke tech-
niek voor het slachtoffer.

Bij gebrek aan hulpmiddelen kan deze techniek 
gebruikt worden om de ademweg vrij te maken 
en te houden bij bewusteloze personen. Je kan de 
ademweg vrijmaken met enkel je handen en zo de 
ademweg open houden.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

MOGELIJKE COMPLICATIES

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE
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Opgelet:

Buig of draai het hoofd van het slachtoffer niet!

Laat niet toe dat de mond van het slachtoffer dicht-
gaat, deze moet open blijven om het slachtoffer de 
kans te geven om te ademen. Een tweede hulpver-
lener plaatst een masker en voert ballonbeademing 
uit.

OPMERKINGEN

Denk aan alternatieven: de kaakduwtechniek is 
redelijk gemakkelijk toe te passen, iets moeilijker 
vol te houden, en niet bruikbaar als je overgaat tot 
het verplaatsen van het slachtoffer. Dan komen 
hulpmiddelen als een oro-pharyngeale ademweg of 
mayocanule goed van pas.

TIPS EN TRUCS
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4. CONTROLE VAN DE ADEMHALING 
(EERSTE SNELLE CONTROLE)

Bewusteloos slachtoffer dat ogenschijnlijk niet rea-
geert en niet ademt.

Geen.

Draai het slachtoffer zo nodig in ruglig. Controleer 
het bewustzijn en alarmeer zo nodig de hulpdiensten.
Open de ademweg via hoofd kantelen en kinlift. Bij 
vermoeden van halswervelletsel gebruik je de kaak-
duw-techniek om de ademweg vrij te maken. Terwijl 
je de ademweg openhoudt, controleer je ter hoogte 
van de mond en neus op aanwezige ademhaling.

Kijk of de borstkas beweegt.
Luister bij de mond van het slachtoffer naar adem-
geluiden.
Voel of er een luchtstroom is met uw wang. 
Kijk, luister en voel voor minimaal 5 en maximaal 
10 seconden om vast te stellen of het slachtoffer nor-
maal ademt. Bij twijfel beschouwt u de ademhaling 
als abnormaal.
Kijk samen met de ademhalingscontrole naar tekenen 
van leven.

Handschoenen

Vaststellen of een slachtoffer al dan niet ademt en 
zo nodig de nodige acties ondernemen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Geen, wel opletten dat bij cervicale of spinale 
traumata de juiste techniek gebruikt wordt om de 
luchtweg vrij te maken.

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE

MOGELIJKE COMPLICATIES
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Het slachtoffer is bewusteloos, maar ademt nor-
maal:

Leg het slachtoffer eventueel in stabiele zijligging 
en verwittig bijkomende gespecialiseerde hulp als 
dit nog niet gebeurde. Het is belangrijk dat het 
slachtoffer zo snel mogelijk een aangepaste behan-
deling krijgt. 

Het slachtoffer is bewusteloos en ademt niet nor-
maal:

Verwittig bijkomende gespecialiseerde hulp als dit 
nog niet gebeurde.
Start onmiddellijk met de reanimatie:
Bij volwassenen: 30 thoraxcompressies + 2 beade-
mingen.
Bij kinderen: 5 startbeademingen gevolgd door 15 
thoraxcompressies afgewisseld met 2 beademingen.

TIPS EN TRUCS

Bij het openen van de ademweg dien je rekening te 
houden met de leeftijd van het slachtoffer en moet 
je een aangepaste techniek gebruiken.

OPMERKINGEN

Controleer op aanwezigheid van een normale adem-
haling: dit is meer dan een incidentele ademteug 
of een oppervlakkige en onvoldoende ademhaling. 
Evalueer grondig.



14

5. CONTROLE CIRCULATIE EN TEKENEN VAN CIRCULATIE EN TEKE-
NEN VAN LEVEN
(EERSTE SNELLE CONTROLE).

Bewusteloos slachtoffer dat ogenschijnlijk niet rea-
geert en niet ademt.

Geen.

Draai het slachtoffer zo nodig in ruglig. Controleer 
het bewustzijn en alarmeer zo nodig bijkomende 
hulpdiensten.
Open de ademweg via hoofd kantelen en kinlift. Bij 
vermoeden van halswervelletsel gebruik de kaakduw-
techniek om de ademweg vrij te maken. Terwijl je de 
ademweg openhoudt, controleer je ter hoogte van de 
mond en neus op aanwezige ademhaling.
Kijk tegelijkertijd naar tekenen van leven.

Het slachtoffer is bewusteloos, maar ademt normaal 
en heeft tekenen van leven:

Leg eventueel in stabiele zijligging en verwittig bij-
komende hulp als dit nog niet gebeurde.
Het is belangrijk dat het slachtoffer zo snel mogelijk 
de aangepaste behandeling krijgt.

Het slachtoffer is bewusteloos, ademt niet normaal 
en heeft geen tekenen van leven:

Handschoenen.

Vaststellen of een slachtoffer al dan niet tekenen 
van circulatie vertoont en zo nodig de nodige acties 
ondernemen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Geen, wel opletten dat bij cervicale of spinale 
traumata de juiste techniek gebruikt wordt om de 
ademweg vrij te maken.

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE

MOGELIJKE COMPLICATIES
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Verwittig bijkomende hulp als dit nog niet gebeurde.
Start onmiddellijk met de reanimatie:
Bij volwassenen: 30 thoraxcompressies + 2 beade-
mingen
Bij kinderen en baby’s: 5 startbeademingen Bij kin-
deren en baby’s gebeurt de controle van de circulatie 
pas na de 5 initiële beademingen en deze wordt uit-
gevoerd ter hoogte van de halsslagader bij kinderen 
en ter hoogte van de bovenarmslagader bij baby’s. 
Tijdens deze controle wordt met de andere hand de 
ademweg vrijgehouden.
Bij afwezigheid van circulatie: start 15 thoraxcom-
pressies afgewisseld met 2 beademingen.

TIPS EN TRUCS

Bij het openen van de ademweg dien je rekening 
te houden met de leeftijd van het slachtoffer en 
moet je een aangepaste techniek te gebruiken.

OPMERKINGEN

Controleer de circulatie samen met de ademhaling: 
Deze handeling kan gecombineerd gebeuren om 
tijdverlies te voorkomen.
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6. LUCHTWEG VRIJMAKEN, MONDCONTROLE EN VINGERVEEG.

Bij het vermoeden van een verstikking door een 
vreemd voorwerp, de mond controleren en eventuele 
grote en duidelijke, vreemde voorwerpen verwijde-
ren.
Bij de onmogelijkheid tot een effectieve beademing 
van een bewusteloos slachtoffer, de ademweg con-
troleren en eventuele obstructies opheffen.

Oplettendheid is geboden bij het uitvoeren van deze 
techniek bij jonge kinderen omwille van de risico’s.
Daarom wordt bij jonge kinderen nooit een blinde 
vingerveeg uitgevoerd.

De vingerveeg is de techniek waarbij je probeert met 
de vinger een vreemd voorwerp uit de mond van de 
patiënt te verwijderen nadat het geheel of gedeeltelijk 
uit de ademweg is vrijgekomen. De vingerveeg moet 
goed toegepast worden, zo niet bestaat de kans dat 
het voorwerp terug in de ademweg geduwd wordt.

Handschoenen.

Bij het vermoeden van een verstikking door een 
vreemd voorwerp, de mond controleren en eventuele 
vreemde voorwerpen verwijderen door middel van 
een vingerveeg, zodat de ademweg terug vrijkomt. 
Deze techniek, kadert in het geheel van technieken, 
over het vrijmaken en vrijhouden van de ademweg.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Risico op:

Het dieper duwen van het vreemde voorwerp en 
verergeren van de ademwegobstructie.
Het beschadigen van het zeer kwetsbare slijmvlies 
van de keelholte bij jonge kinderen met zwelling en 
obstructie als gevolg.

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE

MOGELIJKE COMPLICATIES
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TIPS EN TRUCS

Denk aan alternatieven: gebruik van een magill-
tang en een aspiratietoestel.

Draag handschoenen.
Open de mond van de patiënt. Dat kan op twee ma-
nieren:
• Je neemt met duim en vingers van de ene hand 

de tong vast en brengt die naar voren, weg van 
de keelholte. Dit is soms al voldoende om de 
ademweg (gedeeltelijk) vrij te maken.

• Je neemt met een hand het voorhoofd van de pa-
tiënt goed vast. Plaats de duim van de andere 
hand op de onderkaak (of de onderste tanden-
rij) en je wijsvinger tegen de bovenste tandenrij. 
Door duim en wijsvinger te kruisen maak je de 
mond open. Zodra de mond open is, houd je de 
onderkaak vast zodat de mond open blijft.

Ga met de wijsvinger van je andere hand in de mond 
van de patiënt en blijf langs de zijkant van de mond, 
tegen de binnenkant van de wang. Ga dan met je 
vinger dieper, tot aan de basis van de tong. Deze 
vinger moet je als een haak gebruiken om achter het 
vreemde voorwerp te haken, het los te maken en het 
te verwijderen. Als een vloeistof of een half vloei-
bare stof de mond blokkeert, veeg je die weg met 
een doek. 
Dring nooit aan wanneer het vreemde voorwerp niet 
onmiddellijk los komt. Het risico dat het nog verder 
in de ademweg geduwd wordt is immers groot.

OPMERKINGEN
Het is een gemakkelijk uit te voeren techniek en kan 
alleen worden uitgevoerd.

Bij zuigelingen en kinderen mag de vingerveeg nooit 
worden toegepast, tenzij je het voorwerp kan zien. 
Dan mag je proberen het met de pink te verwijderen.
De vingerveeg mag niet toegepast worden bij een 
bewuste persoon omdat dit een braakreflex kan uitlok-
ken, zodat braaksel in de longen kan terechtkomen 
waardoor ernstige longbesmettingen kunnen ontstaan. 
Bovendien loop je ook gevaar voor bijtwonden.



18

7. VERWIJDEREN VAN EEN VREEMD VOORWERP BIJ  KINDEREN

Verstikkingsverschijnselen ten gevolge van een 
vreemd voorwerp.

Geen

Dezelfde voorbeschouwingen als bij verstikking 
van volwassenen zijn van toepassing, behalve dan 
dat buikstoten niet toegepast worden bij jongere 
kinderen < 1 j.

A Bewust kind of zuigeling met ademweg obstructie

Zolang het kind nog spontaan en normaal ademt, hoef 
je het enkel aan te moedigen om goed te hoesten. Voer 
geen blinde vingerveeg uit in de mond en de bovenste 
ademweg, want dit kan het vreemde voorwerp nog 
meer blokkeren of kwetsuren veroorzaken aan 

Handschoenen.
Reanimatiemateriaal bij het niet kunnen vrijmaken 
van de ademweg.

Het verzekeren van een vrije ademweg zodat een 
normale ademhaling mogelijk blijft.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Het voorwerp is niet te verwijderen met als gevolg 
uiteindelijk bewusteloosheid, ademhalings- en hart-
stilstand.
Mogelijke complicaties ten gevolge van de uitge-
voerde technieken:
• Letsels aan de buikorganen na het uitvoeren van 

buikstoten.
• Letsels aan de thorax na het uitvoeren van tho-

raxcompressies.
• Letsels aan de slijmvliezen van de mond en keel 

ten gevolge van de pogingen tot het verwijderen 
van het vreemd voorwerp.

• Bewusteloosheid ten gevolge van het opgelopen 
zuurstoftekort.

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE

MOGELIJKE COMPLICATIES
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de weke weefsels.
Zodra het hoesten afwezig of ineffectief is en/of het 
voorwerp de ademweg volledig verstopt, zal het 
kind vlug in zuurstofnood geraken. Alleen als hoes-
ten afwezig is en/of ineffectief wordt, dient er actief 
tussengekomen te worden.
Gebruik dan vlug en adequaat technieken die een 
zeer snelle toename van druk teweegbrengen in de 
borstholte. In de helft van de gevallen is het no-
dig om meer dan 1 techniek te gebruiken om het 
voorwerp te verwijderen, zonder dat het duidelijk is 
welk de meest effectieve techniek is of welke volg-
orde moet gebruikt worden.

De volgende technieken kunnen gebruikt worden 
bij kinderen:

Voor een kind (1jaar tot tekenen van puberteit)
Hoesten aanmoedigen 
Slaan op rug 
Borststoten
Heimlich-manoeuvre of buikstoten, met deze tech-
niek toch heel voorzichtig zijn bij jongere en ten-
gere kinderen.

Voor een zuigeling (<1jaar)
Hoesten 
Slaan op rug 
Borststoten

Wanneer het kind tekenen van uitputting vertoont 
of stopt met hoesten of ademen volgt de professi-
onele hulpverlener de onderstaande sequentie voor 
het verwijderen van een vreemd voorwerp uit de 
ademweg:

1. Geef tot maximaal 5 slagen op de rug:
Houdt de zuigeling in buiklig op uw voorarm vast 
en zorg ervoor dat het hoofdje iets lager ligt dan de 
romp. Tracht voor het kind een gelijkaardige, afhan-
gende houding te bekomen.
Geef tot maximaal 5 stevige slagen midden op de 
rug, tussen de schouderbladen. Als dit het vreemde 
voorwerp niet heeft losgemaakt, gaat u verder met 
borststoten.
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2. Geef tot maximaal 5 borststoten:
Draai de zuigeling in ruglig op uw voorarm en zorg 
er opnieuw voor dat het hoofdje iets lager ligt dan 
de romp. Tracht voor het kind een gelijkaardige 
houding te bekomen.
De plaats waar de borststoten worden gegeven 
wordt, is dezelfde als de plaats van de hartmassage.
De kracht waarmee de borststoten worden gegeven 
is veel scherper en heviger dan de borstcompressies 
en de borststoten worden uitgevoerd aan een tempo 
van 1 stoot per seconde.

3. Geef buikstoten ( bij een kind van méér dan 1 
jaar):
Sta of kniel achter het kind en plaats uw armen on-
der de armen van het kind en omcirkel de borstkas. 
Maak een vuist en plaats deze tussen de navel en het 
zwaardvormig aanhangsel van het borstbeen. Grijp 
deze hand met de andere hand vast en trek fors naar 
binnen en naar boven. Herhaal dit 5 maal.
Let op dat deze druk niet wordt uitgeoefend op het 
zwaardvormig aanhangsel of de onderste ribben, dit 
kan een abdominaal trauma veroorzaken.

4. Controleer het kind:
Pas na 5 slagen op de rug en 5 borststoten wordt de 
mondholte gecontroleerd.
Verwijder voorzichtig alle zichtbare vreemde voor-
werpen.
Als het voorwerp niet verwijderd is en het slacht-
offer is nog steeds bewust, doe dan verder met de 
sequentie van slaan op de rug of borststoten (kind < 
1 jaar) en buikstoten (kinderen > 1 jaar).
Vraag bijkomende hulp en blijf bij het kind.

5. het voorwerp is succesvol verwijderd:
Controleer de toestand van het kind (ademhaling en 
circulatie).
Bij afwezigheid van ademhaling en circulatie: start 
de reanimatie.
Het is mogelijk dat nog een deel van het vreemd 
voorwerp in de luchtwegen zit en moeilijkheden 
veroorzaakt, bij twijfel vraag je bijkomende hulp.
Buikstoten kunnen letsels veroorzaken, alle slacht-
offers die zo behandeld werden dienen medisch na-
gekeken te worden.
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B Bewusteloos kind of zuigeling met ademweg 
obstructie

Als het kind bewusteloos is of wordt, leg je het op 
een vlakke, harde ondergrond. Vraag bijkomende 
hulp als dit nog niet gebeurd is.
Open de mond en kijk of je het vreemd voorwerp 
kunt zien.
Als je het ziet, doe één poging om het te verwijde-
ren met een vingerveeg.
Doe geen herhaalde of blinde vingerveeg, dit kan 
het voorwerp dieper in de ademweg duwen of kwet-
suren veroorzaken.

Open de ademweg en probeer 5 beademingen. Be-
oordeel het resultaat van iedere beademing. Als een 
beademing de borstkas niet doet omhooggaan, cor-
rigeer de positie van het hoofd vooraleer de volgen-
de poging te doen om te beademen.
Probeer 5 beademingen en als er geen reactie is (be-
wegen, hoesten, spontane ademhaling) ga je over tot 
thoraxcompressies zonder verdere beoordeling van 
de circulatie.
Volg de CPR sequentie (15/2). Als na de borstcom-
pressies, de ademweg geopend wordt voor beade-
ming, kijk of je het vreemd voorwerp kan zien zitten 
in de mond.
Als een voorwerp opgemerkt wordt, probeer het dan 
met 1 vingerveeg te verwijderen.
Als het vreemd voorwerp blijkt verwijderd te zijn, 
open de ademweg en beadem als het kind niet ademt.
Als het kind terug bewust wordt en spontaan en 
effectief ademt, leg hem in veiligheidshouding en 
observeer het bewustzijn en de ademhaling tot de 
aankomst van de MUG.
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TIPS EN TRUCS

OPMERKINGEN
Maak bij het uitvoeren van de techniek duidelijk een 
onderscheid tussen de techniek voor een bewust en 
een bewusteloos slachtoffer.

Behandeling
Ademwegobstructie

Bij kinderen

Beoordeel de ernst van de
luchtwegenobstructie

Niet effectieve hoest Effectieve hoest

Bewusteloos
Open de luchtweg

5 beademingen
Start CPR

Bewust
5 Rugkloppen

5 Thoraxcompressies
(ev. 5 buikstoten bij

kind >1j)

Moedig het hoesten aan
Blijf controleren of

Toestand verslechtert naar
Ineffectieve hoest

Of tot opheffen van de obstructie 

Behandeling
Ademwegobstructie

Bij kinderen

Beoordeel de ernst van de
luchtwegenobstructie

Niet effectieve hoest Effectieve hoest

Bewusteloos
Open de luchtweg

5 beademingen
Start CPR

Bewust
5 Rugkloppen

5 Thoraxcompressies
(ev. 5 buikstoten bij

kind >1j)

Moedig het hoesten aan
Blijf controleren of

Toestand verslechtert naar
Ineffectieve hoest

Of tot opheffen van de obstructie 
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8. VRIJMAKEN ADEMWEG DOOR VERSTIKKING BIJ VOLWASSENEN.

Bij verstikkingsverschijnselen ten gevolge van een 
vreemd voorwerp.

Geen

Als de ademweg gedeeltelijk geblokkeerd is, zal 
het slachtoffer deze meestal zelf kunnen vrijmaken 
door te hoesten. Maar bij een volledige obstructie, 
waardoor er geen lucht meer kan passeren, is dit niet 
meer mogelijk.
Men kan het volgende waarnemen:
Misschien heeft iemand gezien dat het slachtoffer 
aan het eten was of dat een kind iets in de mond 
heeft gestopt?
Een slachtoffer dat zich verslikt, zal vaak met zijn 
hand naar zijn keel grijpen.
Bij een gedeeltelijke of milde ademweg obstructie 
zal het slachtoffer paniekerig zijn en hoesten.

Handschoenen.
Reanimatiemateriaal bij het niet kunnen vrijmaken 
van de luchtweg.

Het verzekeren van een vrije ademweg zodat een 
normale ademhaling mogelijk blijft.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Het voorwerp is niet te verwijderen met als gevolg 
uiteindelijk bewusteloosheid, ademhalings- en hart-
stilstand.
Mogelijke complicaties ten gevolge van de uitge-
voerde technieken:
• Letsels aan de buikorganen na het uitvoeren van 

de buikstoten.
• Letsels aan de thorax na het uitvoeren van tho-

raxcompressies.
• Letsels aan de slijmvliezen van de mond en keel 

ten gevolge van de pogingen tot het verwijderen 
van het vreemd voorwerp.

• Bewusteloosheid ten gevolge van het opgelopen 
zuurstoftekort.

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE

MOGELIJKE COMPLICATIES
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Er kan een piepend geluid hoorbaar zijn (stridor) 
wanneer het slachtoffer probeert in te ademen. Bij 
een volledige ademwegobstructie kan het slachtof-
fer niet praten, ademen of hoesten en zal het slacht-
offer uiteindelijk het bewustzijn verliezen. 

Onderscheid tussen milde en ernstige vorm van 
ademwegobstructie door een vreemd voorwerp.

Slachtoffer ademt nog en is bewust:

Moedig hem aan om te blijven hoesten. Blijf het 
slachtoffer observeren. Start nog niet met slagen 
tussen de schouderbladen. 

Slachtoffer vertoont tekenen van uitputting of stopt 
met hoesten:

Verwijder alle vreemde voorwerpen of losse gebits-
delen uit de mond.
Ga zijdelings en iets achter het slachtoffer staan. 
Steun met een hand de borst en buig het slachtoffer 
naar voren om te zorgen dat het vreemd voorwerp, 
als het losraakt, eruit valt en niet dieper in de adem-
weg terechtkomt.
Geef tot maximaal 5 stevige slagen tussen de schou-
derbladen met de hiel van uw andere hand, met als 
doel het vreemde voorwerp bij elke klap los te ma-
ken (in plaats van absoluut vijf klappen te geven). 
Controleer of je resultaat hebt.
Indien het slaan op de rug niet werkt, voer dan on-
middellijk het Heimlich-manoeuvre uit. Ga achter 
het slachtoffer staan en breng uw beide armen om 
het bovenste gedeelte van de buik. 
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Zorg ervoor dat het slachtoffer zich goed voorover 
buigt zodat het vreemde voorwerp uit de mond valt 
en niet dieper in de luchtwegen raakt.
Maak een vuist en plaats die tussen de navel (um-
bilicus) en de onderste punt van het borstbeen (xip-
hoid). Pak met de ander hand uw vuist vast. Trek 
krachtig naar u toe en omhoog zodat het vreemde 
voorwerp los schiet.
Als het vreemde voorwerp nog steeds niet los is, 
controleer dan opnieuw de mond op vreemde voor-
werpen, waar u met uw vingers bij kunt en geef af-
wisselend 5 klappen op de rug en 5 buikstoten.

Slachtoffer verliest zijn bewustzijn:

Dit kan leiden tot ontspanning van de spieren bij de 
stembandspleet (larynx) zodat er toch lucht naar de 
longen kan.
Als op een gegeven moment het slachtoffer het be-
wustzijn verliest, volg dan de volgende sequentie 
die naadloos in de volgorde van handelingen voor 
BLS loopt.
Begeleid het slachtoffer voorzichtig naar de grond 
zodat het slachtoffer zich niet kwetst.
Kantel het hoofd van het slachtoffer naar achteren en 
verwijder zichtbare losse voorwerpen uit de mond.
Start onmiddellijk met borstcompressies om het 
voorwerp los te krijgen. Controleer, na 30 borst-
compressies, of er losse voorwerpen in de mond 
zijn, verwijder deze en probeer vervolgens te 2 maal 
te beademen.
Ga door met borstcompressies te geven gevolgd 
door pogingen om te beademen.
Als er op een gegeven moment wel effectieve be-
ademingen kunnen gegeven worden: reanimeer ver-
der tot er een normale ademhaling is.
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Stappenplan voor de aanpak van verstikking bij volwassenen

Schat de ernst in

Ernstige luchtwegobstructie
(inefficiënte hoest)

Bewusteloos
Start CPR Bewust

5 slagen op de rug
5 buikstoten

Moedig hoesten aan
Blijf controleren:

-toestand verslechtert naar
- inefficiënte hoest

-de obstructie is opgelost

Milde luchtwegobstructie
(efficiënte hoest)

Stappenplan voor de aanpak van verstikking bij volwassenen

Schat de ernst in

Ernstige luchtwegobstructie
(inefficiënte hoest)

Bewusteloos
Start CPR Bewust

5 slagen op de rug
5 buikstoten

Moedig hoesten aan
Blijf controleren:

-toestand verslechtert naar
- inefficiënte hoest

-de obstructie is opgelost

Milde luchtwegobstructie
(efficiënte hoest)

OPMERKINGEN
Indien u het Heimlich manoeuvre uitvoert bij een 
zwangere vrouw, geeft u geen buikstoten maar borst-
stoten. Hierbij worden de handen op het borstbeen 
geplaatst, in plaats van ter hoogte van de maagpunt.
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9. DE ZIJDELINGSE VEILIGHEIDSHOUDING

Toepassen bij bewusteloze slachtoffers waar geen 
traumatische letsels van de wervelkolom vermoed 
worden en welke beschikken over een eigen ademha-
ling en circulatie.

Het vermoeden van traumatische wervelletsels.

Voor een bewusteloos slachtoffer:
1. een veilige houding verzekeren met het bewaren 
van een vrije ademweg.
2. Het voorkomen van aspiratie van braaksel in de 
ademweg door de afvloeiing van het braaksel mo-
gelijk te maken.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Het verergeren van eventuele letsels aan de wervel-
kolom.
Drukletsels door te lang in de zelfde positie te liggen.
Zenuwletsels ten gevolge van te lange druk op be-
paalde zenuwbanen.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Handschoenen.

BENODIGDHEDEN

De bewusteloze patiënt, die zelf voldoende ademt 
en hartwerking heeft, plaats je in de zijdelingse vei-
ligheidshouding.
Deze houding biedt het voordeel dat braaksel en slijm 
uit de mond naar buiten kunnen afvloeien in plaats 
van naar de longen.
De tong van de patiënt kan ook niet achteruit zakken 
en de ademweg blokkeren.

Om de patiënt in de veiligheidshouding te plaatsen 
bestaan er verschillende technieken. De gepresen-
teerde techniek wordt aanbevolen door het ERC en 
biedt zowel voor het slachtoffer als voor de hulpver-
lener een elegante methode voor een veilige houding.

WERKWIJZE
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Verwijder voorwerpen die het slachtoffer kunnen 
kwetsen (bril, oorringen, ...), kniel naast het slacht-
offer en leg de arm van het slachtoffer aan de zijde 
waar je zit, in een rechte hoek naar boven.
Neem de andere arm van het slachtoffer en leg deze 
hand van het slachtoffer met de handrug tegen diens 
wang aan de andere kant. Houd deze ter plaatse met 
je rechterhand.

Neem met je andere hand de verst gelegen knie en 
plooi dit been in een rechte hoek, gebruik dit been 
als hefboom om het slachtoffer naar je toe te draaien 
terwijl je met je eerste hand het hoofd ondersteunt.
 
Het slachtoffer ligt nu op zijn zijde, zorg voor een 
lichte kanteling van het hoofd (vrije ademweg) en een 
vrije evacuatieweg voor het weglopen van eventueel 
braaksel, door het hoofd te ondersteunen met zijn 
eigen hand.
Controleer of de onderste arm niet te zeer gekneld 
ligt.
Controleer of de patiënt voldoende stabiel ligt, door 
het bovenste been te plooien in een rechte hoek.

Blijf de vitale functies controleren en draai het slacht-
offer om de 30 minuten op de andere zijde, dit om 
drukletsels te voorkomen.

OPMERKINGEN
Bij traumatische wervelletsels dient de vrije ademweg 
verzekerd te worden op een andere wijze (kaakduw-
techniek, mayocanule, endotracheale intubatie, ...) in 
samenwerking met het MUG team.
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10. BASISREANIMATIE VAN KINDEREN

Bij afwezigheid van bewustzijn, ademhaling en cir-
culatie bij een kind.

Bij het vaststellen van de dood door een arts.
Ondertekende DNR richtlijn in dossier.
Duidelijk overleden slachtoffer (onthoofding, letsels 
niet verenigbaar met het leven, lichaam in staat van 
ontbinding, lijkstijfheid, …).

Levensreddende handelingen door hulpverlener 
ambulanciers bij ademhalings- of hartstilstand van 
kinderen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Luchtwegaspiratie, ribfracturen, coma.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Zuurstof.
Beademingsmateriaal aangepast aan de leeftijd.
Aspiratietoestel.
AED.
Interventiekit.

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE
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11. BASISREANIMATIE VOLWASSENEN

Bij afwezigheid van bewustzijn, ademhaling en cir-
culatie bij een slachtoffer.

Bij het vaststellen van de dood door een arts.
Ondertekende DNR richtlijn in dossier.
Duidelijk overleden slachtoffer (onthoofding, letsels 
niet verenigbaar met het leven, lichaam in staat van 
ontbinding, lijkstijfheid, …).

Levensreddende handelingen door hulpverlener 
ambulanciers bij ademhalings- of hartstilstand van 
kinderen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Luchtwegaspiratie.
Ribfracturen.
Coma.
Pneumothorax

MOGELIJKE COMPLICATIES

Zuurstof.
Beademingsmateriaal aangepast aan de leeftijd.
Aspiratietoestel.
AED.
Interventiekit.

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE
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12. KUNSTMATIGE BEADEMING MOND OP MOND of MOND OP NEUS

Het ontbreken van of een ernstige belemmering van 
de ademhaling.

Besmettelijke aandoeningen die via de luchtwegen 
en speekseldruppeltjes kunnen doorgegeven worden. 
(bv TBC, SARS, Hepatitis B, ...), HIV overdracht via 
speeksel is niet aangetoond
Uitgebreide traumata van het aangezicht.
Bloedende wonden thv. de mond van het slachtoffer
Intoxicaties met gevaar voor de hulpverlener. 

Bij een ademhalingsstilstand, de ademhaling over-
nemen zodat dat de essentiële en levensnoodzake-
lijke zuurstofvoorziening van de vitale weefsels en 
organen kan verzekerd worden.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Onvoldoende beademing.
Te veel lucht inblazen of zorgen voor een onvol-
doende vrije ademweg: inblazen van lucht in de maag 
met als gevolg een maagdilatatie en het gevaar voor 
braken met aspiratie van maagvocht.
Te krachtig inblazen: drukletsels thv de longen zeker 
bij pasgeborenen, pneumothorax, maagdilatatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen.

BENODIGDHEDEN

Open de ademweg

Controleer of de patiënt ademt en of de ademhaling 
voldoende is. Neem hiervoor maximaal 10 seconden 
de tijd.
Houdt de ademweg vrij. Knijp de neus van de patiënt 
dicht met duim en wijsvinger van de hand waarmee 
je het hoofd van de patiënt deed kantelen bij het 
vrijmaken van de ademweg.
Til de kin met de vingers van de andere hand op. Op 
die manier zorg je met beide handen voor een vrije 
ademweg.

WERKWIJZE
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Mond-op-mondbeademing

Open de mond van het slachtoffer en adem rustig in. 
Zet je eigen mond over die van de patiënt en zorg 
dat je lippen nauw aansluiten rond de mond van de 
patiënt.
Tijdens het inblazen van lucht kijk je of de borstkas 
naar omhoog komt.
Adem uit in de mond van de patiënt terwijl je kijkt of 
de borstkas naar omhoog gaat zoals bij een normale 
ademhaling. Tegelijkertijd voel je de weerstand van 
de borstkas van de patiënt zoals een ballon die weer-
stand biedt aan het inblazen van de lucht.
Zodra je de borstkas omhoog ziet komen, stop je 
met inblazen. (Dit komt overeen met ongeveer 600 
tot 700 ml lucht.)
Blaas de lucht traag in. Neem 1 seconde voor elke 
beademing. Als je sneller blaast, loop je het risico 
dat er lucht in de maag geblazen wordt in plaats van 
in de longen.
 

Neem je mond weg en laat de neusgaten vrij. De 
lucht zal vanzelf uit de borstkas van de patiënt stro-
men. Houd je handen op dezelfde plaats en kijk on-
dertussen of de borstkas omlaag gaat en voel of er 
lucht uitstroomt.
Als de beademing niet lukt, moet je eerst denken 
aan een belemmering van de ademweg. Kantel het 
hoofd, trek de kin opnieuw naar voren en probeer 
nogmaals te beademen. Ook een belemmering door 
een vreemd voorwerp is mogelijk (zie verder).
Adem opnieuw diep in, knijp de neus van de patiënt 
weer dicht en blaas de lucht bij het uitademen in 
de mond van de patiënt. Laat de uitademing passief 
gebeuren.
Streef naar een beademingfrequentie van 10 tot 12 
beademingen per minuut. Terwijl je beademt, moet 
je steeds kijken of de borstkas op en neer gaat. 
met de beademing zoals tot nu toe beschreven.
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Enkele problemen bij  mond-op-mondbeademing: 
 
Het meest voorkomende probleem is het niet kun-
nen beademen omdat de ademweg niet voldoende 
is vrijgemaakt door onvoldoende kantelen van het 
hoofd en optrekken van de kin (zie hoger).
Andere frequent voorkomende problemen zijn: Je 
mond sluit niet goed genoeg aan op de mond van de 
patiënt en er ontsnapt lucht. Je vergeet de neus toe te 
knijpen, waardoor lucht kan ontsnappen.
Bij de kaak-duw techniek heb je beide handen nodig 
en is mond op mond zeer moeilijk. Hierbij is het 
mondmasker beter geschikt.

Mond-op-neusbeademing:
        
Soms is het onmogelijk mond op mondbeademing 
uit te voeren, zoals bij een volwassen slachtoffer met 
ernstige verwondingen van mond of onderkaak of 
bij een patiënt zonder tanden of met een kunstgebit, 
omdat je de mond niet goed kan afsluiten. In deze 
gevallen kan je mond op neus beademing toepas-
sen. De controles, het vrijmaken van de ademweg 
en de frequentie van het beademen zijn hetzelfde als 
bij mond op mond. Je houdt echter een hand op het 
voorhoofd om de ademweg vrij te houden, terwijl je 
met de andere hand de mond van de patiënt afsluit. 
De neus blijft uiteraard open.
Om te beademen omvat je met je mond de neus van 
de patiënt en blaas je de lucht via de neus in. De 
mond moet afgesloten blijven. Om de patiënt te la-
ten uitademen neem je de mond van de neus. Als je 
(bij nekletsel) de kaakduw techniek toepast, moet je 
bij mond op neusbeademing de mond afsluiten met 
je wang.
Deze techniek wordt gebruikt indien mond op 
mondbeademing niet kan toegepast worden.
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Mond-op-halsbeademing:
      
In uitzonderlijke gevallen kan je voor een patiënt 
komen te staan bij wie het strottenhoofd werd weg-
genomen (een laryngectomie). Deze patiënt ademt 
niet langs mond of neus, maar langs een opening in 
de hals die rechtstreeks in verbinding staat met de 
luchtpijp. Men noemt deze opening een stoma.

Als deze patiënten in ademnood komen, is de oor-
zaak van de problemen meestal een slijmprop in de 
ademweg. Je moet dan eerst met een steriele aspi-
ratiesonde (zie verder bij hulpmiddelen bij adem-
halingsfalen) de ademweg afzuigen, waarbij je niet 
dieper dan 7,5 tot 12,5 cm in de opening gaat. Als 
dit gebeurd is en de patiënt ademt niet of nauwelijks, 
zal men starten met mond op hals beademing. De 
techniek is dezelfde als bij mond op mond waarbij 
het hoofd echter niet naar achteren gekanteld wordt. 
Je plaatst de mond op de halsopening van de pa-
tiënt en beademt verder gewoon zoals hierboven bij 
mond op mondbeademing beschreven staat. Hierbij 
sluit je met de hand mond en neus af.

Mond-op-mondbeademing bij bij zuigelingen en 
kinderen :   

Ook bij zuigelingen en kinderen kan ademhalings-
falen voorkomen. Dikwijls is de oorzaak een belem-
mering van de ademweg.
In hoofdstuk 7 over spoedgevallen met kinderen 
wordt daar meer gedetailleerd op ingegaan. De be-
ademingstechnieken moeten aangepast worden als 
ze gebruikt worden bij zuigelingen (0 tot 1 jaar)
en kinderen van 1 jaar tot tekenen van puberteit. 
Vanaf dan kunnen de technieken van volwassenen 
gebruikt worden.
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Controleer of het patiëntje bewusteloos is door zacht 
te schudden met de schouders Een kind kan je vra-
gen hoe het gaat. Een kind dat niet bewusteloos is, 
zal reageren door te bewegen of te schreien. Leg het 
kind of de zuigeling op een harde ondergrond. Een 
klein kind mag ook in de armen gehouden worden.
Maak de ademweg vrij en kijk gedurende maxi-
mum 10 seconden of er ademhaling is. Bij kinderen 
open je de ademweg door voorzichtig het hoofd te 
kantelen en de kinlift toe te passen. Als je de kante-
ling overdrijft, zal de ademweg, die bij kinderen uit 
week kraakbeen bestaat, weer dichtgeduwd worden. 
Als je te voorzichtig bent, geef je echter onvoldoen-
de kanteling aan het hoofd en wordt de ademweg 
onvoldoende geopend.
Adem in en druk je mond op de mond en de neus 
van het kind. Bij grotere kinderen kan mond op 
mond volstaan.
Verwijder voorzichtig duidelijk zichtbare voorwer-
pen die de luchtweg blokkeren en beadem 5 maal 
rustig en voorzichtig. Een beademing moet 1 tot 1,5 
seconden duren. Neem korte pauzes tussen de be-
ademingen terwijl je je mond terugtrekt.
De hoeveelheid ingeblazen lucht hangt af van de 
grootte van het kind.
Beadem met net genoeg lucht om de borstkas om-
hoog te zien komen en stop met inblazen zodra je 
dat ziet gebeuren.
De kracht waarmee je inblaast mag niet te groot 
zijn, omdat je dan lucht in de maag kan blazen. Als 
je veel weerstand voelt, denk dan eerst aan een on-
voldoende geopende ademweg. Voer opnieuw de 
hoger beschreven handelingen uit om de ademweg 
vrij te maken. Als dat nog niet helpt, denk dan aan 
een vreemd voorwerp dat de ademweg blokkeert 
(zie verder).
Een hand van de hulpverlener ondersteunt de kin. 
De zuigeling kan rusten op de voorarm van de hulp-
verlener
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Na 5 beademingen controleer je gedurende maxi-
maal 10 seconden of er tekenen van leven zijn. 
Indien niet, begin je onmiddellijk met cardiopul-
monaire reanimatie, dit is de combinatie van beade-
ming en hartmassage. 
Als je tijdens de beademing lucht in de maag blaast, 
zal die opzetten. Zo zal ze druk uitoefenen op het 
middenrif en op de longen waardoor de beademing 
bemoeilijkt wordt. De maaginhoud (voedsel en 
maagzuur) kan opborrelen en zijn weg terug zoeken 
naar de keel, waardoor dit braaksel in de ademweg 
terecht kan komen. Voedselresten kunnen de adem-
weg blokkeren en het maagzuur kan de longen aan-
tasten, wat tot ernstige longontsteking kan leiden.

De oorzaak is dikwijls een onvoldoende kanteling 
van het hoofd waardoor de ademweg niet volledig 
vrij is en er lucht in de slokdarm en de maag gebla-
zen wordt. Soms is de ademweg belemmerd, waar-
door de lucht een uitweg zoekt naar de slokdarm. 
Ook door te krachtig inblazen wordt er lucht via 
de slokdarm in de maag geblazen. Let erop dat je 
de lucht niet te krachtig inblaast, dat je voldoende 
pauze laat tussen de beademingen en niet meer lucht 
inblaast dan nodig is om de borstkas omhoog te zien 
komen.

Zodra je de maagstreek ziet opzetten herbegin je 
met het kantelen van het hoofd van de patiënt. Als 
je braaksel in de mond ziet verschijnen, moet je dat 
zo snel mogelijk verwijderen. Dit gebeurt het best 
met het aspiratietoestel (zie verder).

Daarvoor draai je de patiënt in blokrol op de zij, 
waarbij uiterste voorzichtigheid is geboden voor 
nek en hoofd, zeker als er kans op nekletsel bestaat. 
Alleen het hoofd draaien is onvoldoende en gevaar-
lijk voor de nek. Beadem na de herpositionering.

Duw zeker niet op de maag in een poging om de 
in een poging om de lucht eruit te persen. Je zal de 
maaginhoud naar boven duwen en het probleem al-
leen verergeren.
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13. HET PLAATSEN VAN EEN MAYOCANULE OF ADEMWEGCANULE

Een ademwegcanule mag alleen gebruikt worden bij 
bewusteloze patiënten die geen keelreflexen (braak-
reflex) vertonen (zeer diep bewusteloze patiënten). 
Als dat wel het geval is, zou de patiënt kunnen gaan 
braken. In sommige centra wordt om deze reden 
het gebruik van de canule zelfs niet aangeleerd. Ga 
dus voort op de aanwijzingen van de MUG teams 
en spoedgevallendiensten waarmee je samenwerkt.

Niet of slechts licht bewusteloze patiënten met slik 
en braakreflex.
Losse tanden.

Het verzekeren van een vrije ademweg bij diep 
bewusteloze patiënten, met een vermoeden van een 
werveltrauma, waar de ademweg vrijhouden een 
probleem kan zijn. Dit in afwachting van de plaat-
sing van een veilige, vrije ademweg (endotracheale 
tube) door het MUG-team.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Braken en luchtwegaspiratie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Handschoenen.
Mayocanules in diverse maten.

BENODIGDHEDEN

Een ademwegcanule is in feite een adempijpje: 
een hol buisje dat de ademweg ter hoogte van de 
mond (oro) en de keelholte (pharynx) open houdt. 
Het wordt ook dikwijls oro-pharyngeale ademweg, 
Mayo-canule of Guedelcanule genoemd. Het is een 
gebogen hol voorwerp van kunststof dat via de mond 
van de patiënt wordt ingebracht. Aan de ene kant 
heeft het een brede rand die rust op de lippen van de 
patiënt, terwijl het gebogen gedeelte in de mond op 
de tong rust en die weghoudt van de achterwand van 
de keelholte. Deze canules bestaan in verschillende 
maten, aangepast aan de grootte van de mond van 
de patiënt, genummerd van 000 (klein), 00, 0, 1, 2, 
3, 4 tot 5 (groot). In elke ziekenwagen moeten de 
verschillende maten aanwezig zijn.

WERKWIJZE
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Hoe kies je een canule met de juiste maat?

De canule moet de juiste maat hebben, anders is ze 
niet doeltreffend. Om de juiste maat te kiezen, houd 
je de canule langs de wang van de patiënt, met de 
gebogen kant naar boven. Het uiteinde dat ter hoogte 
van de lippen moet komen, houd je ter hoogte van 
de mondhoek. Het andere uiteinde moet dan tot aan 
de oorlel reiken.
 
Hoe plaats je een canule?

Trek altijd handschoenen aan.
Leg de patiënt in rugligging en maak de ademweg 
vrij, ofwel door kantelen van het hoofd met optrekken 
van de kin ofwel door de kaak-duw techniek.
Meet en kies een canule met de juiste maat.
Open de mond met duim en wijsvinger (zie hoger) 
en houd de mond open.

Houd de canule met de punt naar boven, gericht naar 
het gehemelte van de patiënt. Breng de canule in door 
de punt langs het gehemelte te laten glijden. Eerst 
langs het hard gehemelte, dan langs het zacht gehe-
melte, tot net voorbij de huig (of waar je weerstand 
voelt tegen het zacht gehemelte).
Let hierbij op dat je de tong zelf niet mee naar binnen 
duwt. Kijk ook naar de weg die je aflegt en doe het 
niet louter op het gevoel.
Als de canule zo diep is ingebracht, draai je ze zacht-
jes 180° rond, zodat de punt dan naar de keel van de 
patiënt wijst. Op deze manier voorkom je dat de tong 
in de keel wordt geduwd.
Als je geen nek- of wervelletsel vermoedt, houd 
je ondertussen het hoofd naar achteren gekanteld. 
Als je wel een letsel vermoedt, houd je het hoofd 
zo onbeweeglijk mogelijk en leg je uiteraard een 
halskraag aan.
Controleer of de boord van de canule tegen de lippen 
van de patiënt rust.

Als de canule te kort of te lang blijkt te zijn, ver-
wijder je ze en plaats je een nieuwe met de juiste 
maat. Je verwijdert de canule door ze gewoon terug 
te trekken zonder ze te draaien. 
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Houd de patiënt zorgvuldig in het oog. Als een 
braakreflex optreedt, moet de canule onmiddellijk 
verwijderd worden.
Als de canule de ademhaling verbetert (de patiënt 
ademt gemakkelijker en minder luidruchtig), dan 
kan de canule blijven waar ze is.
Als de ademhaling verslechtert of luidruchtiger 
wordt, zal je ze verwijderen en proberen de adem-
weg beter te openen met de eerder beschreven 
procedures.
Als het aanbrengen van de canule geen (goed noch 
slecht) resultaat lijkt te hebben, blijf je de patiënt 
aandachtig observeren. De aanwezigheid van de 
canule kan namelijk speekselvloed doen ontstaan 
en eventueel zelfs de maaginhoud doen oprispen, 
waardoor de toestand kan verslechteren en de ca-
nule toch verwijderd moet worden.
Als de ademhaling onvoldoende is of helemaal 
afwezig blijft, moet je de patiënt beademen met de 
mond op mond methode of met andere hulpmid-
delen.

OPMERKINGEN
Na het gebruik van een canule moet ze gereinigd 
worden met een detergent met ontsmettende werking. 
Zodra de canule gereinigd is, moet ze in een bescher-
mend zakje worden opgeborgen.
Voor je een canule gebruikt, moet je steeds nakijken 
of ze schoon en doorgankelijk is.
Sommige diensten gebruiken steriel verpakte canules 
voor eenmalig gebruik.
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14. KUNSTMATIGE BEADEMING MET HULPMIDDELEN : AANGEZICHTS-
SCHERM, ZAKMASKER  EN BALLONKLEPMASKER

Een ademhalingsstilstand.

Een normale ademhaling.

Het verzekeren van een efficiënte beademing bij 
een ademhalingsstilstand. Het zorgen voor een ade-
quate zuurstofvoorziening van de vitale organen en 
weefsels.Het vermijden van nucleaire, chemische en 
biologische risico’s verbonden aan mond op mond-
beademing.
Het is een standaard techniek voor de professionele 
hulpverlener.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Onvoldoende beademing.
Te veel lucht inblazen of een onvoldoende vrije 
ademweg creëren: het inblazen van lucht in de maag 
met als gevolg een maagdilatatie en het gevaar voor 
braken met aspiratie van maagvocht.
Te krachtig inblazen: dit kan drukletsels veroorzaken 
ter hoogte van de longen, zeker bij pasgeborenen.
Het kan een pneumothorax veroorzaken.
Het kan een maagdilatatie veroorzaken.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Een ballonklepmasker voor volwassene en/of kinde-
ren met bufferzak en zuurstofleiding.
Diverse maten maskers
Zuurstoffles.

BENODIGDHEDEN

Hulpmiddelen bij de kunstmatige beademing
De hulpmiddelen die je kan gebruiken bij de kunst-
matige beademing beschermen je tegen besmetting 
door slijm, bloed, speeksel of braaksel. Ze maken 
het ook mogelijk zuurstof toe te dienen tijdens de 
beademing.
Er zijn drie beademingshulpmiddelen die je kan en 
mag gebruiken: het aangezichtsscherm, het zakmas-
ker en het ballonklepmasker.
Het aangezichtsscherm:   
Dit scherm bestaat uit een dun doorzichtig vlies, dat 
over het gelaat van de patiënt gelegd wordt zodat er 
geen rechtstreeks contact met de patiënt is, 

WERKWIJZE
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tijdens de mond op mond beademing. Je beademt 
door het eenrichtingsklepje dat je ter hoogte van de 
mond van de patiënt legt.
Het zakmasker :  
Het zakmasker is plooibaar en kan dus gemakke-
lijk opgeborgen en meegenomen worden. Je kan het 
steeds bij je hebben, niet alleen in de ziekenwagen 
maar ook in je eigen wagen.
Het masker is gemaakt uit een soepel plastic. De 
betere maskers zijn doorzichtig zodat je steeds kan 
zien of zich braaksel of slijm in het masker ophoopt. 
Het zakmasker gelijkt naar vorm op een piramide 
met driehoekige basis. Men kan hierop een eenrich-
tingsklep aanbrengen, waardoor de lucht die het 
slachtoffer uitademt, niet in het gezicht van de be-
ademer kan terechtkomen. Bij de betere zakmaskers 
is er bovendien een inlaatopening waarop een lei-
ding voor de toediening van extra zuurstof kan aan-
gesloten worden. Sommige maskers zijn ook voor-
zien van een elastiek zodat ze aangespannen kunnen 
worden rond de mond en neus van de patiënt, wat 
vooral handig is als je alleen bent om te beademen.

Hoe gebruik je het zakmasker?
Schakel, indien voorradig, de zuurstofleiding aan op 
het masker en geef een debiet van 10 tot 15 liter 
zuurstof per minuut.
Kniel achter het hoofd van de patiënt en open de 
ademweg. Alleen als de patiënt bewusteloos is en 
geen braakreflex vertoont kan je een ademwegca-
nule aanbrengen.
Plaats het masker op het gelaat van de patiënt. Zorg 
dat de punt van het masker op de rug van de neus 
rust en dat de basis van de driehoek zich op de on-
derkaak tussen onderlip en kinpunt bevindt. Druk 
het masker goed aan met de duimen. Ondertussen 
blijf je met wijsvinger, midden- en ringvinger de 
ademweg openhouden door de onderkaak vast te 
nemen en die naar boven te brengen terwijl je het 
hoofd kantelt.
Adem zelf rustig in en beadem langs de opening in 
het masker. Elke beademing duurt ongeveer 1 se-
conde bij volwassenen en 1 tot 1,5 seconde bij zui-
gelingen en kinderen. Als je beademt, controleer je 
of de borstkas omhoog komt.
Je laat de patiënt uitademen terwijl je je mond van 
het masker neemt.



44

Het ballonklepmasker:
Het ballonklepmasker bestaat uit het masker, de 
kleppen voor toevoer en afvoer van lucht, een ballon 
met een volume van minstens 800 ml, een luchtin-
laatopening, een zuurstofinlaatopening in de ballon 
en een zuurstofreservoir dat aansluit op de ballon. Je 
moet dit apparaat uit elkaar kunnen nemen om het 
te reinigen en het moeiteloos weer in elkaar kunnen 
zetten.

Hoe werkt het ballonklepmasker?
De zuurstof stroomt langs de zuurstofinlaat in de 
ballon. Als de ballon wordt samengedrukt zal door 
de druk in de ballon de luchtinlaat afgesloten wor-
den en zullen lucht en zuurstof langs de toevoerklep 
naar het masker stromen.
Als het ballonklepmasker zonder zuurstoftoevoer 
gebruikt wordt, wordt de patiënt beademd met ge-
wone atmosferische lucht, die 21% zuurstof bevat.
Als het ballonklepmasker met zuurstoftoevoer maar 
zonder zuurstofreservoir gebruikt wordt, krijgt de 
patiënt lucht met 50% zuurstof.
Als er zuurstofaanvoer is en het zuurstofreservoir 
gebruikt wordt (met een debiet van meer dan 15 1/
min), zal de patiënt 100% zuurstof toegediend krij-
gen.
Als de ballon gelost wordt, gebeurt de passieve uit-
ademing van de patiënt langs de uitademingsklep. 
De kleppen van het masker zijn zo gemaakt dat de 
uitgeademde lucht wordt afgevoerd en niet opnieuw 
kan worden ingeademd. Tijdens de uitademing 
stroomt de zuurstof vanuit de leiding of het reser-
voir in de zich opvullende ballon en is die klaar voor 
de volgende beademing.

Wanneer gebruik je een ballonklepmasker?
Het gebruik van een ballonklepmasker is niet een-
voudig en vraagt veel ervaring. Je moet namelijk 
drie handelingen gelijktijdig en perfect kunnen uit-
voeren: de ballon dichtdrukken met de ene hand, met 
de andere hand de ademweg openen en het masker 
goed op het aangezicht van de patiënt aandrukken.
Volg dus de aanwijzingen die je tijdens de opleiding 
krijgt: alleen gebruik maken van een zakmasker met 
zuurstof, 
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een ballonklepmasker alleen gebruiken als je met 
z’n tweeën bent, waarbij de een de ballon indrukt 
en de ander het masker plaatst en de ademweg vrij 
houdt, of het ballonklepmasker gebruiken maar bij 
de minste twijfel overschakelen op het zakmasker 
met zuurstof.

Welke maat ballonklepmasker is de juiste?
Er bestaan ballonklepmaskers voor volwassenen (in 
verschillende maten), voor kinderen en zuigelingen 
(zie fig.). De inhoud van de ballon en de grootte van 
het masker verschillen. De grootte van het masker 
moet zo gekozen worden dat de punt van het masker 
rust op de neusrug van de patiënt en de basis tus-
sen de onderlip en de kinpunt op de onderkaak. Let 
erop dat je geen ballon voor volwassenen gebruikt 
bij een kind!

Hoe gebruik je het ballonklepmasker?
Kniel bij het hoofd van de patiënt. Open de adem-
weg, en maak die indien nodig vrij (gebruik zo 
nodig het aspiratietoestel).
Breng een ademwegcanule aan, tenzij de patiënt 
een braakreflex vertoont.
Kies de geschikte maat van masker. Houd het mas-
ker stevig op de juiste plaats door het aan te druk-
ken met je duim op het bovenste deel en met de 
wijsvinger op het onderste deel. De andere vingers 
gebruik je om de onderkaak vast te nemen tussen 
de kin en de hoek van de onderkaak. Met de andere 
hand knijp je de ballon om de 5 seconden leeg. Je 
kan de ballon tegen je dijbeen leegduwen.
Je moet met genoeg kracht knijpen om de borstkas 
omhoog te zien gaan. Bij zuigelingen en kinderen 
doe je dat om de 3 seconden.
Laat na het dichtknijpen de ballon los. Dan zal de 
patiënt passief uitademen.
Als je met zijn tweeën bent, houdt 1 hulpverlener 
ambulancier het masker op zijn plaats, terwijl de 
andere de ballon bedient.
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OPMERKINGEN
Het is een technisch moeilijke techniek om correct 
toe te passen. Ze vereist voldoende oefening en erva-
ring alsook adequaat materiaal (zuurstof, masker en 
ballonklepmasker, eventueel andere hulpmiddelen).
Bij afwezigheid van dit materiaal wordt er mond op 
mond of mond op neus beademing gegeven.
Eventueel wordt er door het MUG team, bij een ge-
intubeerde patiënt, een beademing opgestart met een 
beademingstoestel.
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15. HANDELEN BIJ INWENDIGE BLOEDINGEN

Alle ernstige trauma’s, zeker stompe buiktrauma’s, 
bekkentrauma’s, thoraxtrauma’s, fracturen van grote 
beenderen, multipele fracturen.

Geen, preventief optreden kan acute verslechtering 
van de toestand van het slachtoffer soms voorkomen.

Aan de hand van de oorzaak, de klachten en de vitale 
parameters zo vlug mogelijk proberen vast te stellen 
of er inwendige kwetsuren en bloedingen zijn.
Dit ter preventie van shock en levensbedreigend 
bloedverlies.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Shock, coma en dood.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Zuurstoffles en hulpmiddelen.
Infuus voorbereiden en plaatsingsmateriaal IV kathe-
ter voorbereiden (zie betreffende techniek).
Spalkmateriaal voor immobilisatie van aanwezige 
botbreuken, eventueel vacuümmatras.

BENODIGDHEDEN

Hoe herken je een inwendige bloeding?

Probeer te begrijpen hoe de verwonding ontstaan is. 
Als de patiënt een zware klap heeft gekregen of tegen 
een stomp voorwerp is geslagen, houd dan rekening 
met een inwendige bloeding. Lever en milt bij voor-
beeld zijn zeer kwetsbaar.

Klachten of tekenen van pijn in buik of borstkas 
kunnen op inwendige kwetsuren wijzen. Wees alert 
voor tekenen van shock (bewustzijnsdaling, ruste-
loosheid, snelle en zwakke pols, bleekheid, snelle 
en oppervlakkige ademhaling, ...).
Let op uitwendige kneuzingen ter hoogte van de buik, 
bij voorbeeld in de miltstreek. Steekwonden kunnen 
ook inwendige bloedingen veroorzaken.

WERKWIJZE
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Wat doe je bij een inwendige bloeding?

Merk je tekenen van shock, vraag bijstand van de 
MUG. Leg de patiënt neer, met de benen een weinig 
omhoog. Als de patiënt bewusteloos is, positioneer 
hem dan in de zijdelingse veiligheidshouding. Alleen 
als het gaat om een verwonding van de borstkas met 
inwendige bloeding en als de patiënt last heeft van 
kortademigheid, kies je voor de zittende of half lig-
gende houding tijdens het vervoer.
Geef zuurstof met een debiet van 10 tot 15 l/min via 
een masker met reservoir.
Spalk breuken. Het spalken zal de bloedingen ver-
minderen.
Geef niets te drinken, ook niet als de patiënt klaagt 
over dorst of een droge mond (= een teken van shock).
Vervoer de patiënt met spoed naar het ziekenhuis. 
Bloedingen in borst- en buikholte zijn spoedgevallen 
waarbij geen tijd verloren mag gaan.

Wat doet de MUG bij bloedingen?

Een MUG team kan bij ernstig bloedverlies een in-
fuusvloeistof als bloedvervangend middel toedienen. 
Dit zijn oplossingen met een verschillende samen-
stelling die langs de ader worden toegediend. Men 
noemt dit een intraveneus infuus of intraveneuze lijn.
Voorbeelden van deze oplossingen zijn de fysiologi-
sche zoutoplossing (NaCl 0,9 %) en een Hartmann 
oplossing (ook een soort zoutoplossing).
Om een infuus te plaatsen, laat men eerst de ader van 
de arm opzwellen met een knevel, waarna men de 
huid ontsmet en met behulp van een naald een hol, 
soepel buisje (katheter) in de ader plaatst.
Op het buisje wordt met een dunne leiding de zak 
met vloeistof aangesloten. Deze leiding is voorzien 
van een kraantje waarmee de toevoer kan geregeld 
worden. Het geheel wordt ter plaatse gehouden met 
een kleefpleister.
Het plaatsen van het infuus moet snel gebeuren. Als 
het bij een eerste poging niet lukt, zal men tijdens 
het vervoer in de ziekenwagen opnieuw proberen of 
wachten tot in de spoedgevallendienst.
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16. HANDELEN BIJ UITWENDIGE BLOEDINGEN

Iedere uitwendige bloeding: bij uitwendig bloedver-
lies moet je er steeds van uitgaan dat dit tot hypo-
volemische shock kan leiden. Handel alsof het om 
shock gaat tot het tegendeel bewezen is.

Bloedingen ter hoogte van de schedel uit oor of neus 
ten gevolge van een schedeltrauma: gecontroleerd 
laten bloeden.

Het beperken van uitwendig bloedverlies.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Besmetting van de wonde.
Afsluiten van bloedingen ter hoogte van de schede-
lopeningen kunnen hersenletsels verergeren.
Als de patiënt antistollingsmiddelen neemt kan de 
bloeding in ernstige mate verergeren.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Handschoenen.
Steriel verband en windels.
Knevel.
Zuurstof en toedieningsmiddel. 

BENODIGDHEDEN

Wat doe je bij een uitwendige bloeding?
Evalueer de toestand en vraag bijstand van de MUG 
bij tekenen van shock.
Stelp de bloeding en geef zuurstof.
Zorg voor een snel maar rustig en beheerst vervoer 
naar het ziekenhuis.
Je eerste taak is de bloeding te stoppen. Daar bestaan 
enkele technieken, die hier samenvattend op een rijtje 
gezet worden.

Rechtstreekse druk op wonde: de eenvoudigste ma-
nier om een bloeding te stoppen is door rechtstreekse 
druk op de wonde.
Hoogstand: Bij een bloeding aan arm of been houd je 
het lidmaat omhoog. Recente studies vinden geen be-
wijs van de effectiviteit van de hoogstand en daarom 
is deze techniek uit veel protocollen verdwenen.

WERKWIJZE
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Als rechtstreekse druk niet helpt, probeer je de bloe-
ding te stoppen door onrechtstreekse druk op de 
bloedvaten die gaan naar de plaats waar de wonde 
is. Deze techniek is niet ongevaarlijk. Necrose kan 
optreden, er wordt een maximumtijd van 10 minu-
ten aangeraden, bij het afdrukken van de carotis kan 
er een zuurstoftekort naar de hersenen ontstaan en 
door carotismassage kan je bradycardie en hartstil-
stand veroorzaken. Ook kunnen er ter hoogte van de 
afdrukplaats toxines ontstaan, die aanleiding kun-
nen geven tot een nierblokkage. 
Leg een drukverband aan.
Een patiënt met een ernstige bloeding leg je neer in 
horizontale positie. Wanneer er geen tegenindicatie 
is, zoals COPD, hartproblematiek, kan je de benen 
van de patiënt omhoog brengen (ondersteun ze met 
een opgerold deken). Beide maatregelen gaan een 
verlaging van de bloeddruk tegen doordat ze het te-
rugvloeien van het bloed naar het hart bevorderen.
Geef zuurstof met een masker en reservoir met een 
debiet van 10 tot 15 1/min.

Rechtstreekse druk:
Rechtstreekse druk toepassen:
Deze methode is de eerste keuze bij het stelpen van bloedingen. Je kan de wonde dicht-
drukken met een steriel kompres (draag steeds handschoenen!). Bij een zeer ernstige 
bloeding leg je je hand (met handschoen!) rechtstreeks op de wonde. Verlies geen tijd 
door een steriel kompres te zoeken. Ook een schone zakdoek of een ander stuk schoon 
textiel is bruikbaar, zeker in het dagelijks leven. Gebruik nooit papieren zakdoekjes of 
watten, want die kleven in de wonde. Vervang je hand zo snel mogelijk door dikke, ste-
riele kompressen.
Houd de druk op het kompres zeker tien minuten aan. Doe het zeker 15 minuten bij 
slachtoffers die bloedverdunners nemen. Je kan door het kompres heen zien of de wonde 
blijft bloeden. Neem het kompres nooit weg om te kijken. Zo trek je het stollende bloed 
weg en opent de wonde zich opnieuw. Laat het verwijderen van het kompres over aan de 
arts of verpleegkundige van de spoedgevallendienst in het ziekenhuis. Als de wonde blijft 
bloeden, breng je een tweede kompres aan bovenop het eerste. Als het een wonde aan 
arm of been is, kan je het lidmaat in hoogstand brengen, waardoor de druk in de bloed-
vaten afneemt en de bloeding vermindert (zie opmerking bij hoogstand). Als de bloeding 
samengaat met een breuk zal de verzorging van de breuk (het aligneren en spalken) de 
bloeding doen verminderen.

Drukverband aanbrengen:
Als men de hand die druk uitoefent op de wonde vervangt door een verband dat drukt 
op de wonde spreekt men van een drukverband. Dit kan ook bestaan uit een verband dat 
drukt op het kompres. 
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Of het kan bestaan uit een opgerold verband dat op 
het kompres geplaatst wordt en een relatief hard pak 
vormt waarop een elastisch verband wordt aange-
legd. Zo wordt druk uitgeoefend op de plaats van 
de bloeding en minder op de andere delen van het 
lidmaat.
Controleer steeds of het drukverband niet te hard 
drukt, want dat kan de bloedvoorziening van het 
hele lidmaat in het gedrang brengen. Let hierbij 
vooral op de kleur en de polsslag in het getroffen 
lidmaat.

Onrechtstreekste Druk:
Gebruik onrechtstreekse druk alleen als recht-
streekse druk de bloeding onvoldoende stelpt. 
Terwijl de kompressen op de wonde blijven en je 
rechtstreekse druk blijft uitoefenen moet je ook 
drukken op de slagader die het gebied van de 
wonde bevloeit. Je kan op bepaalde plaatsen een 
slagader dichtknijpen door hem tegen het onder-
liggende bot te drukken. De figuur toont hoe deze 
techniek kan toegepast worden. Oefening zal je 
leren waar en hoe hard je moet drukken.
Gebruik deze techniek alleen wanneer rechtstreek-
se druk niet helpt. En weeg vooral af of de risico’s 
opwegen tegen het eventuele voordeel. Het is zeker 
en vast niet de eerste techniek die je moet toepas-
sen, want dat is rechtstreekse druk op de wonde.

Knevel:   

De knevel (garrot) snoert alle bloedvaten, die naar en van een lidmaat gaan, af. Dit is een 
extreme vorm van behandeling die slechts in hoogst uitzonderlijke omstandigheden mag 
gebruikt worden. Als je de totale bloedtoevoer naar een arm of been afsnoert, kan dat door 
langdurig zuurstofgebrek afsterven.
Het aanleggen van een knevel mag alleen gebeuren bij ernstige, levensbedreigende bloe-
dingen die onmogelijk gestelpt kunnen worden door het uitoefenen van rechtstreekse 
druk en/of rechtstreekse en onrechtstreekse druk samen. 
Men gebruikt soms een knevel bij verbrijzelde of afgerukte ledematen. Bij een geampu-
teerd lidmaat valt het bloeden echter meestal wel mee, omdat de bloedvaten zich na een 
bruuske scheuring samentrekken en zichzelf dus enigszins afsluiten. Eenvoudige druk is 
meestal voldoende om de bloeding onder controle te brengen.
Soms werd door een omstander reeds een knevel aangelegd (omdat veel leken denken dat 
het de beste manier is om een bloeding te stoppen). Meestal is deze knevel onvoldoende 
strak aangebracht waardoor er een nog groter bloedverlies ontstaat door de veneuze te-
rugvloei. 



52

Als je kan uitmaken dat het niet om een ernstige 
bloeding gaat, die ook zonder knevel kan gestopt 
worden, als de knevel nog niet lang geleden werd 
aangebracht, vraag je advies aan het MUG-team en 
kan je de knevel langzaam lossen terwijl iemand te-
gelijkertijd rechtstreekse druk uitoefent op de wonde.

Wat doe je in speciale gevallen?

Sommige wonden werden veroorzaakt door vreemde 
voorwerpen zoals een mes of een stuk van het koets-
werk van een auto. Soms steken die voorwerpen 
nog in de wonde. Als algemene regel geldt dat je het 
voorwerp in de wonde laat steken, omdat het helpt 
de bloedstroom af te remmen. Breng kompressen aan 
rond het voorwerp en vermijd daarbij het voorwerp 
te bewegen. Tijdens het vervoer kan je de bloeding 
trachten te verminderen door druk op de kompressen 
(niet op het voorwerp).
Een bloedneus kan spontaan optreden en is dan 
meestal niet zo ernstig. Als een bloedneus het gevolg 
is van een verwonding of een te hoge bloeddruk kan 
het heel wat ernstiger zijn. Bloedverlies uit de neus 
na een ongeval kan wijzen op een schedelbasisfrac-
tuur, wat vraagt om een aangepaste behandeling. 
Heb je een bloedneus waar er geen vermoeden is van 
een schedelbasisfractuur, en als de patiënt het ver-
draagt, kan je de neusvleugels dichtduwen totdat het 
bloeden ophoudt. Dat doe je niet als de neus gebro-
ken of gekwetst is. 
De patiënt wordt best zittend vervoerd, terwijl het 
hoofd naar voren gebogen wordt.
Vraag de patiënt het bloed dat in de keel loopt uit te 
spuwen in een nierbekken.
Observeer de patiënt en wees alert voor de eerste 
tekenen van shock (gedaald bewustzijn, snelle en 
zwakke pols, versnelde ademhaling, bleekheid, ...). 
Reageer gepast als die symptomen optreden.
Bij bloedverlies uit het oor is het mogelijk dat het 
bloed uit het binnenoor komt, wat wijst op een sche-
delbreuk of andere ernstige verwondingen. Soms is 
dit bloed roze gekleurd, en dat duidt op een schedel-
breuk waarbij hersenvocht mee uitstroomt. Wanneer 
het echter slechts een verwonding in de uitwendige 
gehoorgang of van de oorschelp betreft, zal het aan-
brengen van een kompres volstaan om de bloeding te 
stelpen.
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Bij een bloeding uit de mond gaat het om een ver-
wonding in de mondholte of een ernstige bescha-
diging van de schedel. Schedelbreuken of ernstige 
verwondingen van het aangezicht vergen een speci-
ale aanpak. Bij een patiënt die zonder aanwijsbare 
verwonding spontaan bloed braakt, kan dit bloed 
afkomstig zijn uit de maag of de slokdarm, of uit de 
ademweg of de longen. Het onderscheid is niet altijd 
even gemakkelijk te maken. Bloed uit de maag is 
meestal rood (vers) of zwart (oud) gekleurd. Bloed 
uit de ademwegen is meestal rozig rood. De patiënt 
moet in dit laatste geval meestal hoesten. Deze bloe-
dingen kunnen leiden tot shock en verstikking door 
belemmering van de ademwegen.
Wees alert voor de eerste tekenen van shock (ge-
daald bewustzijn, snelle en zwakke pols, versnelde 
ademhaling, bleekheid, ...) en handel ernaar zoals 
hoger beschreven (neerleggen, zuurstoftoediening, 
...). Vraag bijstand van de MUG.
 
Houd de ademweg vrij door het aspireren van bloed 
uit de mondholte, leg de patiënt in laterale veilig-
heidshouding.
Als het bloed rozig rood ziet en de patiënt hoest of 
kortademig is, laat je de patiënt zitten, al dan niet 
voorovergebogen. Aspireer en geef zuurstof met 
masker en reservoir (10 tot 15 l/min).
TIPS EN TRUCS

Kneveltips 
Gebruik altijd een brede band (minstens 5 tot 7 cm). 
Gebruik geen touw of fijn lint, omdat dat in de huid 
zal snijden. Gebruik ook geen elastische band om-
dat die niet genoeg druk geeft. Zoek een geschikte 
plaats voor de knevel: tussen de wonde en het hart, 
zo dicht mogelijk (5 cm) bij de wonde. Evenwel 
niet op een (knie- of ellenboog)gewricht, maar er 
net boven. Leg een ‘kussentje’ (rol verband) op de 
plek waar het grote bloedvat loopt. Knoop de knevel 
dicht boven het kussen en gebruik een lang voor-
werp als hefboom om de knevel dicht te draaien. 
Geef net genoeg druk om de bloeding te stoppen en 
maak de hefboom vast. De knevel mag nu niet meer 
gelost worden tot de patiënt in het ziekenhuis is. 
Noteer zorgvuldig het tijdstip waarop je de knevel 
aanlegde. Niet alleen in het ritverslag, maar ergens 
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zichtbaar op de huid van de patiënt (bij voorkeur het 
voorhoofd). Bij voorbeeld: T=16.10 (knevel aange-
bracht om tien over vier in de namiddag). Dek het 
lidmaat met knevel niet af, opdat de artsen in het 
ziekenhuis de knevel niet over het hoofd zouden 
zien. Meld bij aankomst in het ziekenhuis steeds de 
aanwezigheid van een knevel.

De knevel wordt alleen gebruikt wanneer de bloe-
ding niet gestelpt wordt door rechtstreekse en on-
rechtstreekse druk. Noteer steeds het uur van aan-
leggen (bij voorbeeld op het voorhoofd van de 
patiënt).
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17. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: STEUN (1 hulpverlener)

Alle situaties waarin de patiënt dient verplaatst te 
worden.

Geen, tenzij te groot en te zwaar.

Patiënt evacueren uit een (eventueel) gevaarlijke 
toestand. Begeleiden naar ziekenwagen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van het eventuele letsel door verkeerde 
manipulatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen. Draag steeds handschoenen.

BENODIGDHEDEN

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

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Plaats u altijd langs de gezonde zijde van het slacht-
offer (bij letsels).

OPMERKINGEN

Geen
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18. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: STEUN (2 hulpverleners)

Alle situaties waarin de patiënt dient verplaatst te 
worden.

Geen, tenzij te groot en te zwaar.

Patiënt evacueren uit een (eventueel) gevaarlijke 
toestand. Begeleiden naar de ziekenwagen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van het eventuele letsel door verkeerde 
manipulatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen. Draag steeds handschoenen.

BENODIGDHEDEN

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

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Geen

OPMERKINGEN

Geen
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19. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: DE WIEG-DRAAGHOUDING
(1 hulpverlener)

Alle situaties waarin de patiënt dient verplaatst te 
worden.

Geen, tenzij te groot en te zwaar.

Patiënt evacueren uit een(eventueel) gevaarlijke 
toestand. Begeleiden naar de ziekenwagen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van het eventuele letsel door verkeerde 
manipulatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen. Draag steeds handschoenen.

BENODIGDHEDEN

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

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Ken uzelf, hef alleen wat u kan dragen.

OPMERKINGEN

Geen
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20. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: DE WIEG-DRAAGHOUDING
(2 hulpverleners)

Alle situaties waarin de patiënt dient verplaatst te 
worden.

Geen, tenzij te groot en te zwaar.

Patiënt evacueren uit een (eventueel) gevaarlijke 
toestand. Begeleiden naar de ziekenwagen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van het eventuele letsel door verkeerde 
manipulatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen. Draag steeds handschoenen.

BENODIGDHEDEN

Bewusteloze patiënt:
De ene hulpverlener ambulancier haakt zijn armen 
onder de oksels van de patiënt en plaatst zijn handen 
geschrankt op borsthoogte. De ander gaat voorop en 
grijpt de patiënt onder de knieën. 
Bewuste patiënt:
Maak een draagstoeltje van je armen. 

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Ken uzelf, hef alleen wat u kan dragen.

OPMERKINGEN

Als je met twee een patiënt draagt, houd dan voort-
durend verbaal contact (je kan elkaar niet meer zien) 
en stem je bewegingen op elkaar af. Als de patiënt 
bewust is, laat dan niet na met hem te praten; dit werkt 
geruststellend.

bewusteloos slachtoffer

bewust slachtoffer
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21. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: DE BRANDWERGREEP

Alle situaties waarin de patiënt dient verplaatst te 
worden.

Geen, tenzij te groot en te zwaar.

Patiënt evacueren uit een (eventueel) gevaarlijke 
toestand. Verplaatsen naar de ziekenwagen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van het eventuele letsel door verkeerde 
manipulatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen. Draag steeds handschoenen.

BENODIGDHEDEN

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

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Ken uzelf, hef alleen wat u kan dragen.

OPMERKINGEN

Geen
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22. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: DE BRANDWEERGREEP
(2 hulpverleners)

Alle situaties waarin de patiënt dient verplaatst te 
worden.

Geen, tenzij te groot en te zwaar.

Patiënt evacueren uit een (eventueel) gevaarlijke 
toestand. Begeleiden naar de ziekenwagen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van het eventuele letsel door verkeerde 
manipulatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen. Draag steeds handschoenen.

BENODIGDHEDEN

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

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Ken uzelf, hef alleen wat u kan dragen.

OPMERKINGEN

Geen
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23. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: HET SLEPEN  (1 hulpverlener)

Alle situaties waarin de patiënt moet verplaatst  
worden.

Geen.

Patiënt evacueren uit gevaarlijke toestand. 

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van het eventuele letsel door verkeerde 
manipulatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen. Draag steeds handschoenen. Bij de deken-
sleep uiteraard een deken of zeil.

BENODIGDHEDEN

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

Er zijn verschillende mogelijkheden:
• slepen aan de schouders.
• slepen van een trap (altijd het hoofd eerst).
• slepen aan de voeten.
• slepen aan de kledij of met een zeil).
• de brandweermansleep.
• slepen met een deken.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Geen.

OPMERKINGEN

Enkel te gebruiken in noodgevallen.
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24. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: PATIÊNT OVERTILLEN VAN EN 
NAAR EEN BED OF BRANCARD

Patiënten die van bed naar brancard moeten getild 
worden of andersom.

Patiënten met wervel- of bekkenletsel, zeer zware 
patiënten of patiënten met heel veel pijn.

Patiënt verplaatsen over korte afstand.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Laten vallen van de patiënt.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen

BENODIGDHEDEN

Licht de patiënt in.
Plaats de brancard zodanig dat er een minimum 
aan afstand dient afgelegd te worden (brancard 
in verlengde van de patiënt of 90°, voeteinde aan 
hoofd of omgekeerd).
Hulpverlener 1 schuift 1 arm onder de nek en neemt 
de schouders vast. De andere arm wordt onder de 
rug geschoven daar waar deze een beetje hol is. 
De tweede hulpverlener schuift 1 arm onder de rug 
van de patiënt en neemt de heupgordel vast. Met 
de andere arm worden de benen vast genomen. 
Verschuif indien nodig de patiënt eerst naar de 
zijkant van het bed.
Spreek af wanneer er getild wordt. Neem de patiënt 
op door hem zo dicht mogelijk tegen je aan te 
drukken en eventueel te kantelen. Stap voorzichtig 
naar de brancard of bed en leg de patiënt rustig neer.
Denk aan je rug (door de knieën zakken en tillen 
met een rechte rug. Bij het neerleggen van de patiënt 
steun je eerst op je ellenbogen alvorens de patiënt 
neer te leggen).

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Leg 1 been over het andere om meer steun te geven 
aan de patiênt.
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OPMERKINGEN

Til absoluut geen te zware patiënten. Vraag hulp aan 
andere hulpverleners (brandweer) voor evacuatie. 
Overschat je eigen kunnen niet want dit kan gevaar 
betekenen voor de patiënt en jezelf (laten vallen van 
de patiënt, pijn veroorzaken, rugletsel, …).
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25. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: KNIPMESHOUDING

Patiënten met buikklachten  of buiktrauma.

Patiënten die verdacht worden van een wervelletsel 
of patiënten met instabiele parameters.

Het op verantwoorde wijze vervoeren van patiënten 
met een buikletsel. Eventueel bloedverlies wordt 
verzameld in de Douglasholte en de buikspieren 
kunnen optimaal ontspannen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Geen indien correcte indicatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Brancard waarbij het voeteinde omhoog kan, of 
een kussen of een verhoging om onder de benen te 
plaatsen.

BENODIGDHEDEN

Licht de patiënt in.
Breng de patiënt in zittende tot half zittende 
houding. Breng het voeteinde omhoog of 

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Geen.

OPMERKINGEN
Door deze houding worden de buikspieren zoveel 
mogelijk ontspannen wat de pijn kan verminderen.
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26. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: TRENDELENBURGHOUDING

Vervoer van zwangeren met uitgezakte navelstreng.

Geen indien juiste indicatie.

Het voorkomen dat een uitgezakte navelstreng 
verder uitzakt.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Patiënte kan van brancard schuiven.
Patiënte krijgt last van stuwing in het hoofd.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Brancard die in trendelenburg kan geplaatst wor-
den.

BENODIGDHEDEN

Licht de patiënt in.
Breng de brancard vanuit horizontale positie in een 
positie waarin het hoofdeinde lager ligt dan het 
voeteinde.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Geen.

OPMERKINGEN
Let op stuwing in het hoofd. Pas eventueel de kante-
ling aan.
Indien het onmogelijk is om de patiënt in deze hou-
ding te brengen, kan je ook een kussen onder het 
bekken brengen.
Belangrijk: Deze houding wordt in het ziekenhuis 
toegepast om bij patiënten na een collaps of in shock 
het bloed meer naar de centrale organen te sturen.
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27. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: DE BLOKROL

Alle patiënten waarbij een werveltrauma vermoed 
wordt.

Geen

De patiënt van buiklig naar ruglig draaien waarbij 
hoofd, hals en romp op een lijn blijven.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van de letsels ten gevolge van foutieve 
manipulatie

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen

BENODIGDHEDEN

Licht de patiënt in
Hulpverlener 1
Zet u achter het hoofd en fixeer het hoofd met beide 
handen. Hou bij het plaatsen van de handen rekening 
met de draairichting.
Hulpverlener 2
Ga naast de patiënt zitten ter hoogte van de romp. 
Strek de dichtstbijzijnde arm omhoog. Leg de verst 
verwijderde arm naast het lichaam van de patiënt. 
Leg de benen naast elkaar.
Neem de patiënt vast ter hoogte van de schouder en 
de heupkam. 
Hulpverlener 1
Vraag of uw collega klaar is om te draaien en wacht 
op een bevestiging.
Geef een duidelijk commando om te starten met 
draaien.
Beweeg tijdens het draaien het hoofd gelijkmatig 
mee zodat de wervelkolom in één lijn blijft met de 
rest van het lichaam.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

De hulpverlener aan het hoofd heeft de leiding.
Blijf praten met elkaar en met de patiënt.
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OPMERKINGEN

Voor draaien in blokrol zijn er minstens twee hulp-
verleners nodig.
Neem de patiënt steens vast bij de schouder en de 
heupkam.
Neem steeds een nekspalk en wervelplank of schep-
brancard bij de hand.
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28. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: HET STOELTJE

Alle situaties waarin de patiënt moet verplaatst 
worden.

Ongeschikt voor bewusteloze patiënten of patiënten 
die niet meewerken.
Patiënten met een wervel- en/of bekkenletsel.

Patiënt evacueren die slecht te been is.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van het eventuele letsel door verkeerde 
manipulatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Een draagstoeltje.
Riemen om de patiënt te beschermen.

BENODIGDHEDEN

Om een patiënt op een draagstoel te plaatsen ben 
je liefst met twee hulpverleners. Controleer of het 
stoeltje goed is uitgeklapt en vergrendeld is.
Plaats de patiënt op het stoeltje. Achterwerk goed 
naar achteren.
Maak de riemen vast (liefst rond de benen en de 
thorax van de patiënt. Sluit de armen mee in de 
bovenste riem).
Evacuatie via de trap:
Til het stoeltje op (denk aan je rug, bekken 
achteruit en omhoog kijken!).
Daal de trap af (spreek tegen elkaar!).
Leun tegen de muur voor steun, zeker niet tegen de 
trapleuning.
Indien mogelijk, laat een derde persoon de rug 
steunen van de onderste hulpverlener.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Kies een stoeltje dat smal genoeg is om moeilijke 
trappen te kunnen afdalen.
Om een vrije ademweg te garanderen overweeg het 
aanleggen van een halskraag.
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OPMERKINGEN

Met een draagstoel kan je een bewuste patiënt zeer 
veilig vervoeren.
Let op: in de draagstoel voelen sommige patiënten 
zich onveilig door een schijnbaar onevenwicht, vooral 
op trappen.
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29. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: DE TRANSPORTBRANCARD

Alle patiënten die liggend dienen te worden ver-
voerd.

Geen

Patiënten liggend met ziekenwagen verplaatsen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Laten vallen van de patiënt.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Transportbrancard. 

BENODIGDHEDEN

Licht de patiënt in.
Laat de patiënt plaatsnemen op de brancard, til 
de patiënt op de brancard of leg hem met een 
schepbrancard op de brancard. Wikkel de patiënt in 
een laken of deken (handen onder het laken).
Maak steeds de riemen vast (smalle en hoge 
brancard). Vervoer in liggende houding, halfzittende 
houding of zittende houding.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

De patiënt kan gemakkelijker op de brancard plaats 
nemen indien je de hoofdzijde van de brancard laat 
zakken (zie foto).

OPMERKINGEN

De meeste transportbrancards zijn in hoogte verstel-
baar. Ofwel in trappen ofwel hoog en laag (wielen 
ingeklapt). Let steeds goed op dat de wielen vergren-
deld zijn vooraleer het volle gewicht van de patiënt 
op de wielen te laten rusten.



71

30. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: GEBRUIK VAN DE SCHEP-
BRANCARD

Elke patiënt met een mogelijk werveltrauma. 
Een patiënt die als gevolg van een trauma op de grond 
ligt en zich niet meer kan bewegen (bijvoorbeeld bij 
een heupfractuur).
Een patiënt die horizontaal geëvacueerd moet worden 
van op een hoogte met behulp van de brandweer. Een 
patiënt die niet meer kan bewegen en geëvacueerd 
moet worden via een kleine lift of via de trap. Het is 
mogelijk de patiënt op zo een manier vast te maken 
met riemen dat je de schepbrancard verticaal kunt 
zetten zonder dat de patiënt eraf valt of verschuift.

Een patiënt met een groot gewicht geeft risico op 
doorbuigen van de schepbrancard. Afhankelijk van 
het type schepbrancard is er een maximale belasting 
van 150 tot 170 kg.

Een schepbrancard of lepelberrie is een hulpmid-
del van metaal of kunststof om een slachtoffer van 
een ongeval met een zo klein mogelijke kans op 
bijkomende transportletsels te vervoeren. Bij elk 
slachtoffer met een mogelijk werveltrauma dient 
hiermee rekening te worden gehouden. Een lepelber-
rie wordt gebruikt om een patiënt te immobiliseren 
omdat elke beweging van een beschadigde wervel-
kolom ernstige gevolgen kan hebben, zelfs met de 
dood tot gevolg.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Belemmering van de ademhaling door fixatie en 
dorsale houding. Mogelijke toename van onrust.
Optreden van doorligwonden. Let op bij het dicht-
klikken dat haren of lichaamsdelen van de patiënt niet 
gekneld geraken tussen de delen van schepbrancard.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Schepbrancard
Riemen om patiënt mee te bevestigen

BENODIGDHEDEN

Leg de schepbrancard in zijn geheel naast de patiënt, 
om deze op lengte te brengen.

WERKWIJZE
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Let er goed op dat het hoofdeinde ook effectief aan 
het hoofd van de patiënt ligt en niet andersom. Als 
de lengte is aangepast kun je de twee delen ontkop-
pelen.
Til nooit een deel van de schepbrancard over de pa-
tiënt, loop steeds om de patiënt heen. De eerste hulp-
verlener trekt in blokrol de patiënt licht naar zich toe 
zodat de andere hulpverlener het eerste deel van de 
schepbrancard onder de patiënt kan schuiven.
Nadien doet de andere hulpverlener hetzelfde zodat 
ook het tweede deel onder de patiënt kan geschoven 
worden. Eerst wordt de sluiting aan het hoofd dicht 
gedaan en daarna deze aan de voeten. Als de beide 
kanten gesloten zijn moeten de riemen bevestigd 
worden zodat de patiënt er niet kan afvallen. Indien 
dit gebeurd is, kan de patiënt verplaatst worden.

TIPS EN TRUCS

Als je in het ziekenhuis aankomt en het lukt niet om 
de schepbrancard te ontkoppelen, kun je enkel het 
voeteneinde opmaken (dit gaat meestal het gemak-
kelijkste) en de brancard verder in schaar openen. 
Zo trek je deze onder de patiënt uit zonder dat de 
patiënt gemobiliseerd wordt.

OPMERKINGEN
De schepbrancard is zo ontworpen dat de hulpver-
lener, de beide uiteinden kan ontkoppelen en elke 
zijde onder de patiënt kan schuiven. Het is het ge-
makkelijkste om dit hulpmiddel te gebruiken op een 
vlakke ondergrond. De koppelstukken moeten mooi 
over elkaar uitkomen om goed in elkaar te klikken.
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31. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: DE VACUÜM OF KORRELMA-
TRAS

Is voor elke patiënt toepasbaar. Meest geschikt voor 
transport van patiënten met een vermoeden van een 
rug- of bekkenletsel.

Geen.

Goed fixeren van de patiënt tijdens het transport.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Onvoldoende vacuüm zuigen waardoor er teveel 
speling en beweging mogelijk wordt.
Een ongeriefelijke houding blijft behouden tijdens 
het transport.
Bepaalde drukpunten op lichaamsdelen kunnen op-
treden en beschadiging kunnen optreden, zeker bij 
langere vervoertijden.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Korrelmatras en vacuümpomp

BENODIGDHEDEN

Licht de patiënt in.
Verdeel de korrels over de hele matras ( de meeste 
matrassen hebben compartimenten zodat er overal 
evenveel korrels aanwezig zijn). Leg de patiënt 
met de schepbrancard op de matras. Verwijder de 
schepbrancard.
Let goed op dat je geen drukpunten veroorzaakt 
(knieën tegen elkaar... Trek daarom een stukje van 
de matras tussen de benen van de patiënt). Modelleer 
de matras rond de patiënt. Geef speciale aandacht 
aan het hoofd.
Maak de riemen vast zonder aan te spannen. Met 
behulp van de vacuümpomp trek je de lucht uit 
de matras zodat deze de vorm van het lichaam 
aanneemt. Blijf de matras rond het hoofd modeleren. 
Indien voldoende vacuüm (matras moet hard zijn) 
getrokken, kan je de riemen verder aanspannen.

WERKWIJZE
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TIPS EN TRUCS

Voor kindjes kun je eventueel een grote beenspalk 
gebruiken als vacuümmatras.

OPMERKINGEN

Je kan de vacuümmatras ook gebruiken bij het 
transport van patiënten, die veel pijn hebben bij 
bewegingen.
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32. HET VERPLAATSEN VAN DE PATIENT: GEBRUIK VAN HET SPINAL 
BOARD

Elke patiënt met een vermoeden van een wervel-
trauma. 

Geen

Een spinal board of wervelplank is een hulpmiddel 
van hout of kunststof om een  slachtoffer van een 
ongeval met een zo klein mogelijke kans op trans-
portletsels te vervoeren. Bij elk slachtoffer met een 
mogelijk werveltrauma dient hiermee rekening te 
worden gehouden. Een spinal board wordt gebruikt 
om een patiënt compleet te immobiliseren omdat 
elke beweging van een beschadigde wervelkolom 
ernstige gevolgen kan hebben, zelfs met de dood 
tot gevolg.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Belemmering van de ademhaling door fixatie en 
dorsale houding.
Mogelijke toename van onrust.
Optreden van doorligwonden.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Wervelplank.
Fixatiemateriaal (riemen, spin).
Opvulmateriaal voor hoofd, schouders of kniehol-
ten).
Hoofdstabilisatie.

BENODIGDHEDEN

Leg aan de patiënt uit wat er gaat gebeuren. Zorg dat 
alle materiaal aanwezig is en zorg voor voldoende 
handen om te helpen. Indien een slachtoffer op zijn 
rug ligt dan wordt deze uiterst voorzichtig op de zij 
gerold in blokrol waarna de plank eronder geschoven 
wordt waarna het slachtoffer weer voorzichtig terug 
gerold wordt. Als een slachtoffer bij een verkeers-
ongeval nog in het voertuig zit wordt eerst het dak 
door de brandweer met hydraulisch gereedschap 
verwijderd.

WERKWIJZE
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Dan wordt de stoel of bank waarop het slachtof-
fer zit zo ver mogelijk in een vlakke positie gezet. 
Zodra de hulpverlener van de ambulance de patiënt 
stabiel genoeg vindt wordt de wervelplank achter de 
patiënt geschoven en wordt de patiënt voorzichtig 
omhoog getrokken op de wervelplank tot het hoofd 
op de juiste plaats ligt. De wervelplank wordt dan 
door een aantal mensen (minimaal 4 ) uit de auto 
getild waarna de patiënt vast geriemd wordt en klaar 
is voor vervoer naar een ziekenhuis

Het tillen van de patiënt kan gebeuren in combinatie 
met een extrication device. Dit vergemakkelijkt het 
verplaatsen van de patiënt daar je met je extrication 
device handvaten hebt, om je patiënt vast te nemen.
Bij een zijdelingse evacuatie uit een wagen kan 
eveneens de wervelplank gebruikt worden. De pa-
tiënt krijgt een extrication device aan. De wervel-
plank wordt horizontaal geplaatst in lengterichting 
tegen de zetel waar de patiënt op zit. Zo kan de pa-
tiënt in blok opzij gedraaid worden, om zo op de 
wervelplank terecht te komen. Een slachtoffer wordt 
op de plank gefixeerd met riemen of een spin (een 
spin is een stel aan elkaar verbonden banden die, 
vaak met klittenband, op maat gezet kunnen wor-
den. Hiermee worden hoofd, kin, bekken en benen 
gestabiliseerd).  

Een spinal board wordt steeds in combinatie ge-
bruikt met een halskraag. Vaak worden twee hoofd-
steunen extra, naast het hoofd geplaatst, om het 
draaien van het hoofd te voorkomen. De plank is 
rondom voorzien van handgrepen. 
Als de patiënt goed vastgezet is, kan deze niet meer 
bewegen.

TIPS EN TRUCS

Bij een zijdelingse evacuatie let er steeds op dat het 
spinal board een stevige ondergrond heeft om op te 
rusten. De onderstijl van de wagen is beter dan het 
zitvlak van de zetel.
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OPMERKINGEN
Bij de keuze van het type wervelplank moet er vooral 
gekeken worden naar het aantal bevestigingspunten 
voor het fixatiemateriaal en het aantal handvaten om 
de plank te dragen.
Zorg ervoor dat bij het gebruik van riemen de slui-
tingen goed werken. Let bij het gebruik van een spin 
dat de banden ten opzichte van elkaar op de juiste 
plaats zitten.
Opvullen van eventuele holten geeft de patiënt een 
aangenaam gevoel.
Het spinal board kan eveneens gebruikt bij red-
dingsacties te water. Sommige spinal boards blijven 
drijven. Het slachtoffer wordt door de hulpverleners 
horizontaal op het wateroppervlak gelegd, zo wordt 
dan de wervelplank onder de patiënt geduwd. Na 
bevestiging met de nodige riemen kan de patiënt uit 
het water getild worden.
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33. HET AANLEGGEN VAN EEN HALSKRAAG (NEKSPALK)

Alle patiënten met een vermoeden van een wervel-
trauma

Hevige pijn bij manipulatie van het hoofd.
Verergeren van de symptomen.
Toenemende onrust en agitatie door het aanleggen 
van de nekspalk.

Fixeren van het hoofd in een neutrale positie

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergering van de letsels door foutieve manipula-
tie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Nekspalk in de juiste maat.

BENODIGDHEDEN

Licht de patiënt in.
Zorg voor een manuele fixatie van het hoofd. Zorg 
voor een nekspalk in de juiste maat. Breng de 
achterkant van de spalk onder het hoofd. Breng 
het voorste stuk met een scheppende beweging tot 
onder de kin terwijl u de spalk aan de andere zijde 
tegen houdt. Sluit de velcro sluiting.
Controleer of de spalk strak genoeg zit en juist 
gecentreerd.
Stel de spalk indien nodig bij.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Zorg eventueel voor een opvulling voor onder het 
hoofd
OPMERKINGEN

Ademhaling en circulatie mogen door het aanleggen 
van de nekspalk niet belemmerd worden.
Voor optimale immobilisatie dient ook de rest van de 
wervelzuil gefixeerd te worden.
Het aanleggen van de nekspalk dient steeds door twee 
hulpverleners te gebeuren.
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34. HET VERWIJDEREN VAN EEN (INTEGRAAL) VALHELM.

Verminderd bewustzijn.
Abnormale ademhaling (opgelet voor obstructie).

Mond en neus zijn goed te bereiken EN er is een 
normaal bewustzijn.

Een valhelm verwijderen na een ongeval om een 
goede stabilisatie van de cervicale wervelzuil te 
bekomen door het aanleggen van een halskraag.
Op deze manier voorkomen we verdere cervicale 
kwetsuren.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

GEEN (bij correcte manipulatie).

MOGELIJKE COMPLICATIES

Twee hulpverlener ambulanciers. 

BENODIGDHEDEN

De eerste hulpverlener pakt de helm aan beide 
kanten vast, terwijl de andere aan de borst van de 
patiënt knielt.
Eerst opent de tweede hulpverlener het vizier en 
maakt de kinband los of knipt die door (vergeet een 
eventuele bril niet te verwijderen). Hij ondersteunt 
vervolgens de kin van de patiënt met een hand en met 
de andere ondersteunt hij de nek en de schedelbasis, 
waarbij de vingers lichtjes onder de rand van de 
helm komen. Op die manier boots je de steun van 
een halskraag na. De andere hulpverlener (aan het 
hoofd van de patiënt) schuift de helm voorzichtig 
over het hoofd van de patiënt.
Trek de helm daarbij zijdelings een beetje open, 
zodat deze gemakkelijker over de oren schuift. 
Passeer de neus door de helm iets naar achteren te 
kantelen.
Let op voor bruuske bewegingen. Geef aan wanneer 
de helm bijna helemaal verwijderd is, zodat je 
collega het gewicht van het hoofd kan opvangen.
Dus praat met elkaar zodat je voortdurend weet wat 
ieder doet.

WERKWIJZE
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TIPS EN TRUCS

Tijdens het verwijderen van de valhelm, blijf je een 
goede zijdelingse tractie op de helm geven zodat de 
valhelm opengesperd wordt.
Praat tegen patiënt (blijvende controle bewustzijn).

Daarna neemt de hulpverlener ambulancier aan de 
hoofdzijde de manuele fixatie over, zodat de andere 
(aan de borstzijde) de halskraag kan aanleggen. 
Praat ook tegen de patiënt als die bij bewustzijn is.

OPMERKINGEN

De techniek gebeurt steeds door twee hulpverlener 
ambulanciers. Maak GEEN bruuske bewegingen.
Hulpverlener 2 kan de nek en het hoofd ook op een an-
dere manier vasthouden en stabiliseren. Hierbij dient 
goed opgelet te worden dat het hoofd niet plots op 
de grond valt wanneer de helm verwijderd is! (want 
soms is het hoofd te zwaar om zo vast te houden).
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35. HET AANLEGGEN VAN DE KENDRICK EXTRICATION DEVICE (KED).

Het verplaatsen van slachtoffers uit een motorvoer-
tuig bij het vermoeden van letsels aan de wervelzuil.

Dreigend gevaar.
Onvoldoende ruimte om de KED juist aan te brengen.

De Kendrick Extrication Device (KED) is een mid-
del dat gebruikt wordt om slachtoffers te evacueren 
uit een motorvoertuig. Meestal zal het slachtoffer 
eerst bevrijd worden uit het voertuig om nadien met 
bescherming van de KED verplaatst te worden van 
het voertuig naar het ziekenhuis.
Het doel van de KED is het immobiliseren van het 
hoofd en de volledige wervelzuil (cervicaal, thora-
caal, lumbaal en sacraal ) in de normale anatomische 
houding (neutrale positie). Deze immobilisatie zal 
trachten verdere schade aan het hoofd en de wer-
velzuil te voorkomen tijdens het verplaatsen van het 
slachtoffer. De KED bestaat uit een aantal houten 
of polymere staven die verweven zitten een nylon 
omhulsel. Het hoofd, de rug en de borst worden ge-
immobiliseerd door 2 hoofdgordels, 3 borstgordels 
en 2 beengordels.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Het verkeerd aanbrengen van de KED kan zware 
schade toebrengen aan het slachtoffer onder meer 
letsels aan de wervelzuil met blijvende verlamming 
of zelfs de dood.

MOGELIJKE COMPLICATIES

KED.
Halskraag.
Spinal board.
Voldoende helpers.

BENODIGDHEDEN

Breng een halskraag aan.
Terwij1 de hals manueel wordt geïmmobiliseerd, 
wordt het slachtoffer voorzichtig naar voren ge-
bracht en de KED achter het slachtoffer geschoven.

WERKWIJZE
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De uitsparingen van de KED worden tot net onder 
de oksels gebracht.
De gordels worden gesloten op een specifieke wijze.
Eerst de middelste borstgordel (geel), de onderste 
borstgordel (rood), de beengordels (zwart), hoofd-
gordels, bovenste borstgordels (groen).
De ruimte tussen het hoofd en de hals is dan opge-
vuld om zo elke beweging te vermijden.
Het slachtoffer kan met behulp van een spinal bord 
uit het voertuig gebracht worden.

TIPS EN TRUCS

Om de juiste volgorde van de gordels te onthou-
den werd de zin “ My Baby Looks Hot Tonight” 
gebruikt.
• M: middle (midden), 
• B: bottom (onder), 
• L: leg (been), 
• H: head (hoofd), 
• T: top torso (bovenste)

OPMERKINGEN

Bovenstaande procedure beschrijft hoe de KED dient 
te worden aangebracht. Uiteraard dienen eerst alle “ 
pre extrication” procedures, zoals het aanbrengen van 
een halskraag, het stabiliseren van de patiënt en het 
creëren van werkruimte, … uitgevoerd te zijn.
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36. AANLEGGEN VAN EEN VACUÜMSPALK

Alle fracturen van de ledematen. Ook bij open en 
verplaatste fracturen die niet gealigneerd kunnen 
worden kan er een vacuümspalk aangelegd worden.

Geen

Het immobiliseren van fracturen van de ledematen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Secundaire letsels door slechte manipulatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Een vacuümspalk in de juiste maat.
Een vacuümpomp.
Verbandmateriaal bij open fracturen.

BENODIGDHEDEN

Licht de patiënt in.
Knip de kledij weg zodat u het lidmaat kan 
observeren.
Dek eventuele wonden af.
Neem de juiste maat van spalk.
Leg de spalk open op een vlakke ondergrond, 
verdeel indien nodig de bolletjes over de volledige 
spalk.
Hulpverlener 1
Ondersteun het lidmaat boven en onder de breuk 
en voer tractie uit terwijl je voorzichtig aligneert en 
blijf dit doen terwijl hulpverlener 2 de spalk onder 
het lidmaat schuift.
Leg het lidmaat voorzichtig neer op de spalk maar 
blijf tractie uitoefenen.
Hulpverlener 2
Sluit de spalk voorzichtig en laat een opening bij de 
aanwezigheid van een open fractuur. Zuig de spalk 
voor 2/3de vacuüm. Stel de sluitingen bij.
Hulpverlener 1 mag nu de tractie lossen terwijl de 
spalk verder vacuüm gezogen wordt.
Stel nogmaals de sluitingen bij.
Controleer de patiënt en controleer de extremiteiten 
van de patiënt in de spalk.

WERKWIJZE



85

TIPS EN TRUCS

Laat de tenen of vingers steeds vrij om de circulatie 
te controleren.
OPMERKINGEN

Let op dat de juiste pomp bij de juiste spalk gebruikt 
wordt.
Wanneer er glas op de grond ligt, kan de spalk lek 
geraken.
Zorg bij open fracturen, dat er geen druk op het bot-
fragment wordt uitgeoefend.
Spalk het boven en onderliggende gewricht steeds 
mee.
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37. WONDVERZORGING

Stelpen van bloedingen bij bloedverlies.
Afdekken van wonden die later nog verdere zorgen 
vereisen.
Het uitwassen en ontsmetten van wonden indien deze 
geen verdere zorgen vragen in een ziekenhuis.

Geen

Onder wondverzorging verstaan we enkele ver-
schillende technieken, al dan niet in combinatie 
uitgevoerd. Dit omvat ondermeer het stelpen van 
bloedingen, het uitwassen van een wonde, het ont-
smetten van een wonde en het steriel afdekken van 
een wonde.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Foutief gebruik van ontsmettingsmiddelen kan leiden 
tot verkleuring van de wonde, waardoor deze niet 
meer kan geobserveerd worden tijdens het gene-
zingsproces.
Tevens kan dit leiden tot verergering van letsels bij 
foute keuze van ontsmettingsmiddel (zuurstofwater 
op een open fractuur).

MOGELIJKE COMPLICATIES

Onsteriele handschoenen.
Zeepoplossing (of niet geparfumeerde zeep en zuiver 
water).
Ontsmettingsmiddel. 
Steriele kompressen. 
Een afdekkend verband. 
Kleefpleister.
Eventueel een ontvettingsmiddel om vooraf de huid 
te ontvetten voor het kleven van het verband.

BENODIGDHEDEN

Was of reinig je handen indien ze zichtbaar vuil 
zijn ( dit doe je best voor de aanvang van elke 
interventie). Draag steeds handschoenen.
Het stelpen van bloedingen primeert steeds, dit doe 
je volgens het principe van hoogstand, rechtstreekse 
druk en onrechtstreekse druk.

WERKWIJZE
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Het uitwassen van een wonde gebeurt steeds met 
een zeepoplossing of met water, in de ziekenwagen 
wordt er meestal gebruik gemaakt van gebruiksklare 
oplossingen. Het uitwassen van een de wonde 
gebeurt door met een kompres (bevochtigt met de 
zeepoplossing) van in het centrum van de wonde 
naar buiten toe te wrijven, zo wrijf je het vuil in de 
wonde naar buiten toe.
Na het uitwassen kan het uitspoelen van een 
wonde noodzakelijk zijn. Dit om te vermijden dat 
het reinigings- en het ontsmettingsmiddel elkaars 
werking opheffen.
Ontsmetten van de wonde gebeurt op dezelfde 
manier als het uitwassen, maar dan met een gepast 
ontsmettingsmiddel.
Na het ontsmetten van een wonde is het belangrijk 
deze steriel af te dekken.

TIPS EN TRUCS

Geen
OPMERKINGEN

Bij de keuze van het ontsmettingsmiddel kiezen we 
steeds voor producten op waterbasis en bij voorkeur 
geen permanent kleurende producten om op open 
wonden te gebruiken.
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38. HET SPIRAAL VERBAND

Als fixatie van een onderliggend verband.
Bij gevoelige huid of allergieën voor kleefpleister.

Geen

Een spiraalverband gebruiken we om een onderlig-
gend steriel kompres te fixeren of als bedekkend ver-
band na het aanbrengen van gels, zalven of crèmes.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Het foutief aanleggen van een spiraalverband kan 
leiden tot het afknellen van bloedvaten en zenuwen, 
waarbij doorbloedingsproblemen kunnen ontstaan ( 
bleke, blauwe extremiteiten proximaal van het ver-
band/oedeem of zwelling van de extremiteiten proxi-
maal van het verband en sensibiliteitsstoornissen).

MOGELIJKE COMPLICATIES

Een elastische zwachtel.
De breedte van het gekozen verband staat in relatie 
met het te bedekken deel van het lichaam. Zo spelen 
zowel de oppervlakte van de wonde als de plaats op 
het lichaam een rol. (voor bovenbenen gebruiken 
we bredere zwachtels als voor een onderarm van 
dezelfde patiënt).

BENODIGDHEDEN

Houd het verband vast in de palm van je hand, 
waarbij de verbandrol zelf naar boven toe wijst. 
Kijk in de windel, dan is het afgerolde deel lager 
dan de rol. Neem in ideale omstandigheden steeds 
plaats voor het slachtoffer.
Start het verband met het aanleggen van een basis, 
die we voor alle zwachtelverbanden gebruiken, 
ditmaal zo proximaal als nodig (het verste punt van 
het hart, voorbij de te bedekken zone). Deze basis 
bestaat uit een eerste omwenteling, die schuin word 
gestart, en waarbij een tip van het verband zichtbaar 
blijft.
Deze tip wordt omgeslagen en opnieuw omzwachtelt, 
dit voorkomt dat het verband loslaat.

WERKWIJZE
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Een goede verbandbasis is nu een feit.
Na het aanleggen van de basis omzwachtelen we het 
lidmaat in de richting van het hart (of aan de hand, 
van dun naar dik)
Elke omzwachteling overlapt de voorgaande voor 
2/3. Het verband beëindigen met twee circulaire 
omwentelingen om het verband te fixeren. Afwerken 
door het verband vast te kleven of te fixeren met 
verbandhaakjes.

TIPS EN TRUCS

Geen
OPMERKINGEN

Geen



90

39. HET KRUISVERBAND

Om steun te geven aan gekwetste gewrichten of 
weke delen.

Geen

Een kruisverband gebruiken we als steunverband..                                                                                      

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Foutief aanleggen van een kruisverband kan leiden 
tot het afknellen van bloedvaten en zenuwen, waarbij 
doorbloedingsproblemen kunnen ontstaan (bleke, 
blauwe extremiteiten proximaal van het verband/
oedeem of zwelling van de extremiteiten proximaal 
van het verband en sensibiliteitsstoornissen, ...).

MOGELIJKE COMPLICATIES

Een elastische zwachtel.

De breedte van het gekozen verband staat in relatie 
met het te bedekken deel van het lichaam. Zo spelen 
zowel de oppervlakte van de wonde als de plaats op 
het lichaam een rol (voor enkels gebruiken we bredere 
zwachtels als voor de pols van dezelfde patiënt).

BENODIGDHEDEN

Houd het verband vast in de palm van je hand, 
waarbij de verbandrol zelf naar boven toe wijst. 
Neem in ideale omstandigheden steeds plaats voor 
het slachtoffer.
Start het verband met het aanleggen van een basis, 
die we voor alle zwachtelverbanden gebruiken, dit 
is boven het gekwetste deel, dus zo dicht mogelijk 
bij het hart.
Deze basis bestaat uit een eerste omwenteling, 
die schuin word gestart en waarbij een tip van het 
verband zichtbaar blijft.
Deze tip wordt omgeslagen en opnieuw omzwachtelt, 
dit voorkomt dat het verband loslaat.

WERKWIJZE
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TIPS EN TRUCS

Geen
OPMERKINGEN
Geen

Een goede verbandbasis is nu een feit. Na het aan-
leggen van de basis brengen we het verband zo 
proximaal mogelijk (vingertoppen) en maken we 
een nieuwe volledige omwenteling op dit niveau, 
waarbij de toppen van vingers of tenen wel zicht-
baar moeten blijven. Vervolgens brengen we de 
zwachtel kruisgewijs aan, met een beweging die 
loopt van op de basis tot aan de toppen van vingers 
of tenen en deze kruisbeweging overlapt ook in de 
richting van het hart.
Het verband beëindigen met twee circulaire om-
wentelingen om het verband te fixeren, dit bij 
voorkeur aan de zijde het dichtst bij het hart. Af-
werken door het verband vast te kleven of te fixe-
ren met verbandhaakjes.
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40. HET SCHARNIERVERBAND

Als fixatie van een onderliggend verband.
Bij gevoelige huid of allergieën voor kleefpleister.
Plaatsen op gewrichten (knie, ellenboog, ...).

Geen

Een scharnierverband gebruiken we om een onder-
liggend steriel kompres te fixeren of als bedekkend 
verband na het aanbrengen van gels, zalven of 
crèmes en dit op plaatsen waar een gewricht is en 
dus veel beweging het ter plaatse houden van het 
verband, bemoeilijkt.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Foutief aanleggen van een scharnierverband kan 
leiden tot het afknellen van bloedvaten en zenuwen, 
waarbij doorbloedingsproblemen kunnen ontstaan 
(bleke, blauwe extremiteiten proximaal van het 
verband/oedeem of zwelling van de extremiteiten 
proximaal van het verband en sensibiliteitsstoornis-
sen, ...).

MOGELIJKE COMPLICATIES

Een elastische zwachtel.

De breedte van het gekozen verband staat in relatie 
met het te bedekken deel van het lichaam. Zo spelen 
zowel de oppervlakte van de wonde als de plaats op 
het lichaam een rol ( voor knieën gebruiken we bre-
dere zwachtels als voor een ellenboog van dezelfde 
patiënt).

BENODIGDHEDEN

Houd het verband vast in de palm van je hand, 
waarbij de verbandrol zelf naar boven toe wijst. 
Neem in ideale omstandigheden steeds plaats voor 
het slachtoffer.
Vraag aan het slachtoffer om het gekwetste lidmaat 
lichtjes te plooien, dit om latere beweging te 
vergemakkelijken.
Start het verband met het aanleggen van een basis, 
die we voor alle zwachtelverbanden gebruiken, dit 
bovenop het gekwetste gewricht.

WERKWIJZE
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Deze basis bestaat uit een eerste omwenteling, die 
schuin word gestart, en waarbij een tip van het 
verband zichtbaar blijft.
Deze tip wordt omgeslagen en opnieuw omzwachtelt, 
dit voorkomt dat het verband loslaat.
Een goede verbandbasis is nu een feit. Na het 
aanleggen van de basis omzwachtelen we het 
lidmaat in de richting van het hart. Een volgende 
omwenteling ligt dan weer proximaal van het hart. 
Zo blijf je het verband afwisselen waarbij je telkens 
ter hoogte van het gewricht kruist.
Elke omzwachteling overlapt de voorgaande voor 
2/3.
Het verband beëindigen met twee circulaire 
omwentelingen om het verband te fixeren, dit 
bij voorkeur aan de zijde het dichtst bij het hart. 
Afwerken door het verband vast te kleven of te 
fixeren met verbandhaakjes.

TIPS EN TRUCS

Geen
OPMERKINGEN
Geen
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41. HET DRUKVERBAND

Alle ernstige bloedingen zowel aderlijk als slag-
aderlijk.

Geen

Stelpen van ernstige bloedingen.  

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Afsluiten van de circulatie door te strak verbinden

MOGELIJKE COMPLICATIES

Bedekkend verband of kompressen.
Stevige zwachtel van de juiste breedte.

BENODIGDHEDEN

Leg een bedekkend verband of kompressen op de 
wonde.
Veranker de zwachtel distaal van de wonde. Leg 
de volgende slagen over de wonde. Vraag of het 
verband strak, maar niet te strak zit.
Breng het lidmaat in hoogstand. 
Blijf letten op eventueel bloedverlies.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Breng bij doorsijpelen een bijkomende zwachtel aan 
bovenop de eerste. Je verwijdert de eerste dus niet.

OPMERKINGEN
In plaats van een bedekkend verband kan ook een 
opgerolde zwachtel gebruikt worden.
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42. HET AANLEGGEN VAN DE SCHUINE DRAAGDOEK

Vermoeden van skeletletsels of letsels aan weke delen 
en gewrichten ter hoogte van de bovenste ledematen.

Geen

De schuine draagdoek heeft als doel de immobi-
lisatie van kwetsuren ter hoogte van de bovenste 
ledematen, van hand, pols, onderarm, bovenarm tot 
schoudergordel en sleutelbeen.          

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Het foutief aanleggen van een draagdoek kan resulte-
ren in een onvoldoende immobilisatie, waardoor het 
slachtoffer extra pijn kan ervaren. Ook verplaatsing 
van eventuele fracturen behoort tot de complicaties, 
wat een behandelingswijze en het herstel van de pa-
tiënt kan vertragen, al dan niet met blijvende letsels.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Driehoeksverband.
We hebben de voorkeur om dit verband aan te leg-
gen met een linnen, niet steriel driehoeksverband, 
daar dit veel sterker is, handiger en esthetischer in 
het gebruik dan zijn steriele soortgenoot, welke een 
gaasverband is.

BENODIGDHEDEN

Ontplooi het verband volledig. Vraag het slachtoffer 
om de gekwetste arm te plooien in een hoek van 90° 
waarbij de onderarm tegen de thorax rust.
Plaats het verband bovenop het gekwetste lidmaat, 
waarbij de rechte hoek van het verband zich ter 
hoogte van de ellenboog van de gekwetste zijde 
bevindt.
De scherpe hoek van de driehoek die naar het hoofd 
van het slachtoffer wijst drapeer je over de schouder 
van de niet gekwetste zijde. 
Neem nu de scherpe hoek vast die naar de voeten 
van het slachtoffer wijst en breng deze naar de oksel

WERKWIJZE
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langs de gekwetste zijde van het slachtoffer. Neem 
nu plaats achter het slachtoffer en breng de scherpe 
hoek verder achter de rug van het slachtoffer, en dit 
onder de oksel.
Knoop beide hoeken op de rug van het slachtoffer. 
Vraag het slachtoffer de arm te ontspannen en te 
laten rusten in het verband. De onderarm zou nog 
steeds een lichte hoogstand moeten aanhouden. 

TIPS EN TRUCS

Draagdoeken worden niet gebruikt bij liggende 
slachtoffers.
OPMERKINGEN

Geen
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43. HET AANLEGGEN VAN DE RECHTE DRAAGDOEK

Het vermoeden van skeletletsels of letsels aan weke 
delen en gewrichten ter hoogte van de bovenste 
ledematen.

Een letsel aan de bovenarm of schoudergordel, 
sleutelbeen (hiervoor gebruiken we de schuine 
draagdoek ).

De schuine draagdoek heeft als doel de immobi-
lisatie van kwetsuren ter hoogte van de bovenste 
ledematen, van hand, pols, onderarm tot aan het 
ellebooggewricht.                                                                          

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Het foutief aanleggen van een draagdoek kan re-
sulteren in een onvoldoende immobilisatie, waar-
door het slachtoffer extra pijn kan ervaren. Ook de 
verplaatsing van eventuele fracturen behoort tot 
de complicaties, wat een behandelingswijze en het 
herstel van de patiënt kan vertragen, al dan niet met 
blijvende letsels.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Driehoeksverband.

We hebben de voorkeur om dit verband aan te leg-
gen met een linnen , niet steriel driehoeksverband, 
daar dit veel sterker is, handiger en esthetischer in 
het gebruik dan zijn steriele soortgenoot, welke een 
gaasverband is.

BENODIGDHEDEN

Ontplooi het verband volledig. Vraag het slachtoffer 
om de gekwetste arm te plooien in een hoek van 90° 
waarbij de onderarm tegen de thorax rust.
Plaats het verband onder het gekwetste lidmaat, 
waarbij de rechte hoek van het verband zich ter 
hoogte van de ellenboog van de gekwetste zijde 
bevindt.
De scherpe hoek van de driehoek die naar het hoofd 
van het slachtoffer wijst drapeer je over de schouder 
van de niet gekwetste zijde.

WERKWIJZE
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Neem nu de scherpe hoek vast die naar de voeten 
van het slachtoffer wijst en breng deze naar de 
schouder langs de gekwetste zijde van het slachtof-
fer.
Neem nu plaats achter het slachtoffer en knoop het 
verband met een platte knoop aan de zijkant van de 
hals van het slachtoffer.
Vraag het slachtoffer de arm te ontspannen en te 
laten rusten in het verband. De onderarm zou nog 
steeds een lichte hoogstand moeten aanhouden.

TIPS EN TRUCS

De draagdoek kan perfect in combinatie gebruikt 
worden met de vacuümspalk.
Draagdoeken worden niet gebruikt bij liggende 
slachtoffers.
OPMERKINGEN
Geen
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44. DE ZUURSTOFFLES.

De hulpverlener ambulancier voert een controle uit 
van de zuurstoffles, om zuurstof toe te dienen.

Geen.

Het hulpmiddel zuurstoffles kennen.
DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Spontane ontbranding.
Verkeerde volume instelling.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Zuurstoffles met ingebouwde ontspanner en debiet-
regelaar.

BENODIGDHEDEN

Zet de debietregelaar op nul.
Open de hoofdkraan van de zuurcilinder en 
controleer de zuurstofdruk. Bij een nieuwe fles 
bedraagt deze ongeveer 200 bar.
Indien er geen zuurstoftoediening nodig is, sluit de 
hoofdkraan en open de debietregelaar tot de druk op 
de manometer tot nul is gezakt.
Leg de zuurstoffles veilig weg.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Probeer zelf nooit beschadigde debietregelaars te 
herstellen.
Houd de hoofdkraan bij het openen steeds weg van 
uw lichaam, van omstanders, van vuur en hitte.

OPMERKINGEN

Vermijdt vet aan de aansluitpunten wegens het gevaar 
op ontbranding.
Leg een zuurstoffles niet in de buurt van een open 
vuur, van rokende mensen of van elektrische instal-
laties die vonken kunnen geven.
Een zuurstoffles moet steeds vast gemonteerd worden 
in een ziekenwagen. Draagbare modellen worden 
nooit rechtop gezet, steeds plat neergelegd.
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45. ZUURSTOFTOEDIENING VIA MASKER(S) OF BRIL

Patiënten met tekenen van ademhalingsmoeilijkhe-
den.
Patiënten met pijn op de borst.
Elke patiënt met een verminderd bewustzijn en een 
spontane ademhaling.
Patiënten met tekenen van shock.
Patiënten met een intoxicatie.
Trauma slachtoffers.

CPOD kan een contra-indicatie zijn voor een hoge 
dosis zuurstoftoediening.
Sommige intoxicaties waar de zuurstof de giftigheid 
van een bepaald onkruid verdelgend middel (pa-
raquat of Gramoxone®) doet toenemen. Het middel 
is sinds 2007 verboden in de Europese Unie.
Langdurige hoge concentraties zuurstof bij pasgebo-
renen kunnen blindheid veroorzaken.

De zuurstofbevoorrading naar de cellen verhogen.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Het onderdrukken van de ademhalingsprikkel.
Angstgevoel en onrust bij het gebruik van maskers.
Oogbeschadiging bij pasgeborenen.
Beschadiging van het neusslijmvlies door het gebruik 
van een neusbril.
Een vergroting van de dode ruimte ademhaling bij 
onvoldoende zuurstof-flow.
Ontploffingsgevaar bij vonken (defibrillatie en ver-
vangen van zuurstoffles), aangezien zuurstof sterk 
brandbevorderend is (gebruik nooit vet aan de aan-
sluiting van de manometer of ontspanner!).

MOGELIJKE COMPLICATIES

Zuurstoffles.
Neusbril, masker, non-rebreathing masker. 

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE

Neem een zuurstoffles met voldoende inhoud en het 
correcte toedieningssysteem.
Neusbril
Plaats u voor de patiënt.
Licht de patiënt in wat u gaat doen.
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Sluit het einde van de neusbril aan op de zuurstof-
fles en stel het juiste debiet is.
Neem de bril met beide handen vast, ongeveer 5 tot 
10 cm aan beide kanten van het neusstukje. Breng 
het neusstukje met de kromming naar beneden vol-
ledig in de neusgaten.
Leg langs beide kanten de slangetjes over de oren. 
Trek het schuifringetje onder de kin aan.

TIPS EN TRUCS

Instrueer de patiënt rustig te blijven ademen. 
Blijf de patiënt observeren.
Gebruik indien mogelijk de saturatiemeter.
Controleer bij langer gebruik, de inhoud van de 
zuurstoffles.

Het masker
Sluit de verbindingsslang van het masker aan op de 
fles en stel het juiste debiet in.
Licht de patiënt in wat u gaat doen.
Plaats het masker over de neus en mond van de pa-
tiënt en breng de elastiek over de oren achter het 
hoofd.
Knijp het metalen plaatje zachtjes over de neus zo-
dat het masker goed sluit. Trek indien nodig, links 
en rechts, de elastiekjes aan. 
Masker met reservoir
Sluit de verbindingsslang van het masker aan op de 
fles en stel het juiste debiet in.
Sluit het eenrichtingsventiel af met de duim tot de 
zak zich volledig gevuld heeft met zuurstof.
Licht de patiënt in wat u gaat doen.
Plaats het masker over de neus en mond van de pa-
tiënt en breng de elastiekjes over de oren achter het
hoofd.
Knijp het metalen plaatje zachtjes over de neus zo-
dat het masker goed sluit. Trek indien nodig de elas-
tiekjes aan. Controleer of de zak voldoende gevuld 
blijft tijdens de inademing.
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Zuurstof wordt ook vaak gegeven bij patiënten met 
een normale zuurstofsaturatie.
Wanneer de patiënt langs de neus kan ademen en u 
niet meer dan 3 liter zuurstof toedient, gebruikt u de
neusbril.
Bij zuurstoftoediening tussen de 6 en de 10 liter kan 
u een zuurstofmasker zonder zak gebruiken.
Bij debieten tussen 8 en 15 liter gebruikt u een masker 
met reservoir.

Bij COPD patiënten mag de zuurstofsaturatie tot 
maximaal 91% gebracht worden.
Bij pasgeborenen mag de zuurstofsaturatie tot maxi-
maal 95% gebracht worden. 
Stel het gewenste debiet in en plaats dan het masker 
of bril op het gelaat van de patiënt.

OPMERKINGEN
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46. HET GEBRUIK VAN DE ZUURSTOFSATURATIEMETER.

Het meten van de oxygenatie en de beschikbaarheid 
van zuurstof in de weefsels.
Het meten van het effect van toegediende zuurstof-
therapie.
De saturatiemeter geeft ook de hartfrequentie weer 
en op die manier is er een continue opvolging van 
het hartritme mogelijk.

Foutieve meting door nagellak, onderkoeling of 
shock (slechte perifere doorbloeding), te hoge meting 
door koolstofmonoxide in het bloed (bijvoorbeeld 
na brand).

Zorg dat er batterijen in de saturatiemeter zitten.
Bevestig de sensor aan de saturatiemeter en kijk of 
het rode lichtje op de sensor brandt. 
Plaats de sensor met het rode licht op het nagelbed.
Wacht tot de getallen zich stabiliseren en noteer deze.
Nagellak maakt de meting onbetrouwbaar of zelfs 
onmogelijk. Probeer als het slachtoffer nagellak 
draagt, om dit te verwijderen.
Andere plaatsen voor het aanbrengen van de sensor 
zijn de tenen en het oorlelletje.

Saturatiemeter + vingersensor.

De saturatiemeter meet hoeveel procent van het 
hemoglobine in de rode bloedcellen zuurstof heeft 
gebonden. In de slagaders hoort 97-100% van het 
hemoglobine zuurstof gebonden te hebben.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Drukletsels ten gevolge van langdurig gebruik waar-
bij bv de meetelektrode vastgekleefd wordt.

BENODIGDHEDEN

WERKWIJZE

MOGELIJKE COMPLICATIES
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TIPS EN TRUCS

Let wel: de saturatiemeter is een prima hulpmiddel 
als er rekening gehouden wordt met de beperkingen 
van het toestel en de situatie.

OPMERKINGEN

Hoewel gezonde mensen een saturatie van ongeveer 
100% hebben, en een saturatie lager dan 95% als 
afwijkend wordt gezien, zijn er mensen die in nor-
male toestand een saturatie onder de 90% hebben. 
Deze mensen hebben COPD, een longziekte die kan 
worden veroorzaakt door roken. Over het algemeen 
mag echter worden uitgegaan van een probleem als 
een saturatie onder de 90% wordt gemeten.
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47. HET GEBRUIK VAN HET ASPIRATIETOESTEL: ADEMWEGASPIRATIE 
VAN DE BOVENSTE ADEMWEGEN.

Braaksel, slijm of bloed in de mond- of keelholte. Het 
spreekt vanzelf dat dit de ademweg kan belemmeren 
of in de longen kan lopen. 

Zeer onaangenaam bij bewuste slachtoffers.

Het verzekeren van een vrije ademweg en verwij-
deren van een obstructie door secreties, etter, bloed 
of braaksel. Het opheffen of voorkomen van deze 
obstructies.
Het voorkomen van een ademwegaspiratie.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Veroorzaken van een braakreflex en mogelijke adem-
wegaspiratie.
Beschadiging van de slijmvliezen van de mond en 
keelholte.
Zuurstoftekort bij te lang aspireren.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Het aspiratietoestel.
Aspiratiesondes en of yankauer canule.

BENODIGDHEDEN

Wat is een aspiratietoestel?

Elk aspiratie- of afzuigtoestel bestaat uit een bron die 
een negatieve druk veroorzaakt, een leiding waardoor 
en een reservoir waarin het afgezogen materiaal ver-
zameld wordt, afzuigtips en -sondes en een container 
steriel water.
De draagbare aspiratietoestellen veroorzaken een 
onderdruk door middel van een elektrische motor 
(op batterij of netspanning) of door middel van een 
handbediende pomp. Deze apparaten moeten een 
afgesloten holte vacuüm kunnen zuigen. De leidingen 
moeten dik genoeg zijn om niet plat gezogen te wor-
den bij onderdruk. Het reservoir moet onbreekbaar 
zijn, en gemakkelijk te reinigen (of wegwerp).
De afzuigtip is stevig, zodat je mond en keel gericht 
kan reinigen. De punt is bolvormig en voorzien van 
spleetjes zodat voedselresten de tip niet kunnen ver-
stoppen. De tip kan 

WERKWIJZE
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afgenomen worden om voedselresten weg te zuigen
De afzuigsonde bestaat uit buisjes van verschillende 
afmetingen. De grootte wordt aangegeven in Char-
rière. Hoe groter het nummer, hoe groter de diame-
ter. Ze zijn flexibel en kunnen geen voedselresten 
wegzuigen. Je kan ze schoonspoelen met het steriele 
water uit het reservoir.

Aspiratiesondes met verschillende afmetingen in hun 
steriele verpakking
De rode pijl wijst naar de bolvormige punt met 
spleetvormige opening. Door gedeeltelijk of volledig 
dichtdrukken van de uitlaatopening (gele pijl) kan 
men de afzuigkracht regelen.

Hoe gebruik je een aspiratietoestel?

Bescherm jezelf altijd tegen besmetting door het 
dragen van masker, bril en handschoenen.
Kniel bij het hoofd van de patiënt.
Draai de patiënt op de zij als er geen aanwijzingen 
zijn voor nek- of wervelletsels. Verplaats de patiënt 
niet als je wel een nekletsel vermoedt. Neem de sonde 
of de tip. Die zijn steriel verpakt. Open slechts de 
zijde van de verpakking om de sonde aan te sluiten 
op het aspiratietoestel. Zo houd je het andere uiteinde 
steriel tot op het allerlaatste moment.

Bij gebruik van de sonde moet je eerst meten hoe diep 
je zal moeten gaan. Je neemt de maat door de afstand 
te nemen langs het gelaat tussen de mondhoek en de 
oorlel aan dezelfde kant.
Voor de afzuigtip moet je de maat niet nemen. Je zal 
immers nooit te diep gaan omdat je de tip altijd moet 
kunnen blijven zien.
Schakel het aspiratietoestel aan en controleer de wer-
king van het toestel door de leiding even af te klem-
men en te voelen, te zien of te horen of er onderdruk 
ontstaat. Open de mond van de patiënt met de eerder 
beschreven techniek van de gekruiste vingers. Breng 
de sonde in tot de gemeten afstand. De afzuigtip breng 
je in met de bolle kant naar het gehemelte. Breng 
de tip tot op de plek die je voor ogen hebt. Ga nooit 
met de tip tot diep in de keel of in het strottenhoofd.
Als de tip of sonde op hun plaats zijn, schakel je 
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het aspiratietoestel in en trek je de sonde of tip al 
zuigend terug. Om af te zuigen volstaat het om de 
proximale opening af te sluiten.
Aspireer steeds voorzichtig. Afzuigtips zijn hard en 
kunnen weefsel beschadigen of bloedingen veroor-
zaken. Ga nooit in wonden of zuig nooit los weefsel 
weg. Zuig alleen in de keelholte. Als de patiënt een 
braakreflex krijgt tijdens de aspiratie, trekje terug 
tot waar de reflex ophoudt.

Plaats het aspiratietoestel bij het hoofd van de pa-
tiënt.
Open op een zo steriel mogelijke manier de verpak-
king van de gekozen afzuigsonde of -tip. Bepaal de 
afstand tussen mondhoek en oorlel: dit is de maxi-
male lengte die langs de mond mag ingebracht wor-
den.
Schakel het aspiratietoestel aan en controleer of er 
onderdruk ontstaat. Open de mond van de patiënt. 
Breng de aspiratie sonde niet dieper in dan voorge-
schreven. Aspireer zoals beschreven in de tekst.

TIPS EN TRUCS

OPMERKINGEN

Bij een patiënt die niet of slecht ademt of een hart- of 
ademstilstand heeft, mag het aspireren nooit langer 
dan enkele seconden duren omdat het lucht, en dus 
ook zuurstof, afzuigt die voor de patiënt levens-
noodzakelijk is : tijdens de aspiratie is tevens geen 
beademing mogelijk.

Bij een patiënt die niet of slecht ademt of een hart- 
of ademstilstand heeft, mag het aspireren nooit 
langer dan enkele seconden duren omdat het lucht, 
en dus ook zuurstof, afzuigt die voor de patiënt 
levens¬noodzakelijk is: tijdens de aspiratie is te-
vens geen beademing mogelijk.
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48. HET AANSLUITEN VAN DE MONITOR

Alle aandoeningen waarbij het in beeld brengen van 
het hart noodzakelijk is.

Geen

Het in beeld brengen van het hartritme.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Geen.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Een monitor.
Electroden.
Eventueel een scheermesje.
Kompressen.

BENODIGDHEDEN

Verwijder de kledij die nodig is voor het kleven van 
de elektroden.
Scheer en droog indien nodig de borstkas.
Kleef de elektroden op de juiste plaats.
Bij drie elektroden: Een links op de flank, een 
links onder het sleutelbeen en een rechts onder het 
sleutelbeen.
Bij vijf elektroden: idem plus een op de buik rechts 
en een op de punt van het borstbeen.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

Gebruik bij kleine kinderen kinderelektroden.

OPMERKINGEN

De meeste toestellen werken met drie of vijf elek-
troden.
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49. HET KLAARMAKEN VAN EEN INFUUS

Alle gevallen waarbij IV vochttoediening noodza-
kelijk is.

Geen

Voorbereiden van een infuus voor intraveneuze (IV) 
vochttoediening.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Infecties door onsteriele manipulatie.
Luchtembolie door slecht purgeren.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Zak met infuusvloeistof (1), leiding (2), drieweg-
kraantje op de leiding (2), ontsmetting (3), katheter 
(4), kleefpleister (5), kompressen (6), knevel (7)

BENODIGDHEDEN

Controleer het infuus op juiste inhoud, vervaldatum 
en helderheid.
Haal het infuus uit de verpakking.
Haal de infuusleiding uit de verpakking en sluit de 
druppelregelaar.
Verwijder de bescherming van de infuuszak en de 
beschermingsdop van de spike van de infuusleiding.
Prik het infuus aan in de juiste poort en vul de 
druppelkamer voor de helft met infuusvloeistof 
door op de druppelkamer te knijpen.
Verwijder de lucht door de druppelregelaar volledig 
open te zetten.
Wanneer alle lucht verwijderd is sluit je de 
druppelregelaar terug.
Hang de zak ergens weg en let op dat de leiding de 
grond niet raakt.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

De leiding kan aan de druppelregelaar bevestigd 
worden.
OPMERKINGEN
Gebruik bij voorkeur geen glazen flessen.
Intra-ossale toediening van infuus en medicatie (via 
een naald geplaatst tot in het beenmerg).
Intra tracheale toediening van medicatie.
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50. HULP BIJ EEN INTUBATIE.

Patiënten met een GCS < 8.
Patiënten met een ademhalingsstilstand.
Slachtoffers met een inhalatieletsel.
Patiënten die onder narcose gebracht worden.

Het is de urgentieverpleegkundige of de arts die zal 
bepalen of het bij een patiënt al dan niet aangewezen 
is, om tot een intubatie over te gaan.

Het PIT Team en het MUG team beschikken over 
een aantal gespecialiseerde middelen en apparaten 
om slachtoffers met een belemmerde ademweg of 
met ademfalen te helpen.
Het is goed dat een hulpverlener ambulancier deze 
toestellen (her)kent om te begrijpen wat de leden 
van de PIT en MUG zullen doen en nodig hebben. 
In welke mate je assistentie geeft, hangt natuurlijk 
af van de opleiding die je gekregen hebt en van de 
beslissingen van de PIT verpleegkundige of MUG 
arts ter plaatse.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Braken met eventueel een slikpneumonie.
Beschadigen van tanden en stembanden.
Intubatie van de slokdarm.
Hypoxie en bradycardie.
Stijging van de drukken in de hersenen.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Zuurstoffles met ballonklepmasker en maskers in 
diverse maten.
Monitor met zuurstofsaturatiemeting.
Laryngoscoop met bladen van verschillende groot-
te.
Een Magilltang (verschillende grootte) (2).
Aspiratietoestel klaar voor gebruik (3).
Endotracheale tube (1)/eventueel Larynxmasker, 
beide steriel verpakt en met cuff (2) om de tube 
sluitend in de ademweg aan te brengen + spuit (3) 
om de cuff op te blazen. Kindertubes hebben tot een 
bepaalde maat geen cuff.
Voerdraad voor de tube (5).
Glijmiddel (6). 
Kleefpleister en schaar (7).
Beademingstoestel.

BENODIGDHEDEN
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TIPS EN TRUCS

Te bewuste patiënt: zo een intubatie toch noodza-
kelijk is, dan wordt deze pas uitgevoerd na sedatie.
Bij volwassenen geeft de dikte van de pink een indi-
catie over de maat van de ET tube.
Wanneer er een geleider gebruikt wordt moet je 
deze eerst sprayen voor gebruik.
Druk de connector stevig op de tube terwijl deze 
nog in de verpakking zit.

Bij de endotracheale intubatie wordt een buis (de 
tube) in de luchtpijp (trachea) gebracht. Aan het 
uiteinde is de tube voorzien van een opblaasbare 
manchet (ook cuff genoemd). Als de tube op zijn 
plaats zit, zal door het opblazen van de cuff de 
tube sluitend op de luchtpijp aangesloten worden. 
Zo zal de patiënt bij beademing op de tube zeer 
gemakkelijk met 100% zuurstof beademd worden. 
Die beademing kan gebeuren via een ballon of 
met een automatisch beademingstoestel. Het 
beademingstoestel kan zo ingesteld worden dat je 
het debiet en de frequentie afzonderlijk kan regelen 
Voor de intubatie en tijdens de voorbereiding ervan 
moet de patiënt zo goed mogelijk beademd worden 
met zuurstof. Dit is de verantwoordelijkheid van de 
hulpverlener ambulancier.

• Open de verpakking van de ET Tube zonder 
deze onsteriel te maken.

• Test het lampje van de laryngoscoop.
• Test indien gevraagd de cuff van de ET tube.
• Zorg voor een goede pre-oxygenatie van de 

patiënt.
• Geef indien gevraag de laryngoscoop aan de arts 

of urgentieverpleegkundige.
• Voer indien gevraagd het Sellick manoeuvre uit. 
• Geef indien nodig de geleider aan.
• Geef eventueel de stethoscoop aan. De intubator 

luistert ter hoogte van de maag en de aan beide 
kanten ter hoogte van de longen om te horen of 
de tube goed zit. Daarvoor nijp je op bevel op de 
beademingsballon.

• Fixeer de tube op aanwijzen van de intubator.

WERKWIJZE
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OPMERKINGEN
Plaatsen van een larynxmasker als alternatief voor 
de ET tube.
Zorg ervoor dat de zuurstoffles voldoende gevuld is.
De arts of verpleegkundige beslissen over de maat 
van de ET tube. Bij kleine kinderen gebruikt men 
steeds een tube zonder cuff.
De laryngoscoop heeft meestal een gebogen blad. 
Voor kleine kinderen wordt soms ook een recht 
blad gebruikt. Deze bladen bestaan in verschillende 
maten, het is de arts of verpleegkundige die beslist 
welk blad er gebruikt wordt.
Cricoid druk ( Sellick manoeuvre) geeft een betere 
visualisatie van de stembanden en verminderd de 
kans op aspiratie. De druk moet aangehouden blij-
ven tot de cuff is opgeblazen.
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51. ASSISTENTIE BIJ BEVALLING

Een vrouw met persweeën die op het punt staat te 
bevallen.

Geen

Hulp bieden aan de arts of urgentieverpleegkundige 
bij de geboorte van een kind.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Zowel tijdens als direct na de bevalling kunnen er 
verschillende complicaties bij de moeder of het kind 
optreden. (aspiratie, ontwrichting, verkeerd afnave-
len, ruptuur).

MOGELIJKE COMPLICATIES

Grote kompressen.
Handschoenen.
Warme doeken.
Isolatiedeken.
Aspiratietoestel.
Zuurstof en beademingsballon.
Bevallingsset met twee klemmen en een navel-
strengschaar.

BENODIGDHEDEN

Stop met rijden indien u aan het rijden bent. Leg alle 
materiaal klaar.
Moedig de vrouw aan goed te persen tot het hoofdje 
geboren wordt.
Voel ter hoogte van de nek en hals of er een 
omstrengeling van de navelstreng is. Het afnavelen 
bij een omstrengeling die u niet kan oplossen mag 
enkel door een arts gebeuren.
Neem het hoofdje aan beide zijden vast.
Beweeg het hoofdje naar beneden toe tot het voorste 
schoudertje geboren wordt.
Breng het hoofdje dan naar boven om het tweede 
schoudertje te laten geboren worden. Blijf het 
hoofdje steunen en haak je vingers onder de 
schoudertjes.
Beweeg het kindje nu omhoog in de richting van de 
buik van de moeder.
Laat een tweede hulpverlener ondertussen het 
peritoneum ondersteunen.

WERKWIJZE
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TIPS EN TRUCS

Vraag bij een mogelijke vroeggeboorte of gekende 
mogelijke problemen een tweede ziekenwagen met 
couveuse en gespecialiseerd personeel.
Zorg ervoor dat de sanitaire cel van de ziekenwagen 
goed verwarmd wordt.
Roep tijdig een MUG team op.

OPMERKINGEN

Wanneer u vaststelt dat transport naar het zieken-
huis niet meer mogelijk is en dat de bevalling thuis 
of in de ziekenwagen gaat gebeuren vraagt u altijd 
een MUG team bij.
U kan de bevalling kort tegen houden door de vrouw 
te laten zuchten in plaats van te persen en door haar 
benen te laten strekken en de knieën bij elkaar te 
houden.

Wanneer het kind volledig geboren is, aspireer 
indien nodig de mondholte van het kind. Maak het 
kind droog en pak het warm in. Noteer het tijdstip 
van de geboorte en bepaal de Apgar score. Zet de 
2 klemmen op de navel op 10 centimeter van het 
kind. Knip de navel niet, dat zal het PIT of MUG 
team doen.
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52. HET UITVOEREN VAN EEN MANUELE BLOEDDRUKMETING

Alle slachtoffers waarvan kan vermoed worden 
dat ze bloed of vocht verloren hebben of waarvan 
de hemodynamische toestand ten gevolge van een 
ziektetoestand, verstoord wordt.

Letsels aan beide armen.

Een beeld vormen van de hemodynamische toestand 
van de patiënt.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van een letsel door foutieve manipulatie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Juiste maat bloeddrukmanchet.
Stethoscoop.

BENODIGDHEDEN

Licht de patiënt in wat u gaat doen.
Draai de arm van de patiënt zodat de elleboogplooi 
naar boven is gericht.
Controleer de werking van de stethoscoop.
Breng de manchet volledig luchtledig op een 
correcte wijze 2-3cm boven de elleboogplooi aan.
Zorg dat de arm ergens kan op rusten.
Blaas de manchet tot ongeveer 200mm Hg op.
Plaats het membraam van de stethoscoop in de 
elleboogplooi.
Open het ventiel zodat de lucht zachtjes uit de 
manchet kan ontsnappen.
De eerste harttoon die u hoort is de systolische 
bloeddruk.
Wanneer u geen duidelijke harttonen meer hoort 
spreekt men van de diastolische bloeddruk. Laat de 
manchet volledig leeglopen en verwijder ze.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

De manchet mag boven dunne kledij aangebracht 
worden.
Door eerst naar de radialis pols te voelen weet u hoe 
snel u de manchet mag laten leeglopen.
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Wanneer u de manchet opblaast langs de zijde waar 
een perifeer infuus is geplaatst zal het bloed in de 
leiding geperst worden.
OPMERKINGEN

Probeer de manchet zoveel mogelijk op de zelfde 
hoogte als het hart te houden. Informeer of er een 
contra indicatie is om de manchet aan een bepaalde 
arm aan te leggen ( vb. dialyse patiënten, hemiple-
gie).
Soms is er een verschil tussen de bloeddruk aan de 
linker- en de rechterzijde.
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53. HET UITVOEREN VAN EEN AUTOMATISCHE BLOEDDRUKMETING

Alle slachtoffers waarvan kan vermoed worden 
dat ze bloed of vocht verloren hebben of waarvan 
de hemodynamische toestand ten gevolge van een 
ziektetoestand verstoord wordt.

Letsels aan beide armen. 

Een beeld vormen van de hemodynamische toestand 
van de patiënt.

DOEL

INDICATIE

CONTRA-INDICATIES

Verergeren van een letsel door foutieve manipula-
tie.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Juiste maat bloeddruk manchet.
Automatische bloeddrukmeter met scherm.

BENODIGDHEDEN

Licht de patiënt in dat de manchet op regelmatige 
tijdstippen zal opgeblazen worden en dat dit een 
snoerend en drukkend gevoel kan geven
Draai de arm van de patiënt zodat de elleboogplooi 
naar boven is gericht.
Breng de manchet volledig luchtledig op een 
correcte wijze 2-3cm boven de elleboogplooi aan.
Zorg dat de arm ergens kan op rusten.
Druk op start om de meting te starten.
Voer onmiddellijk een controle meting uit.
Stel de gewenste intervaltijd in.

WERKWIJZE

TIPS EN TRUCS

De manchet mag boven dunne kledij aangebracht 
worden.
Wanneer u de manchet opblaast langs de zijde waar 
een perifeer infuus is geplaatst, zal het bloed in de 
leiding geperst worden.
Bij een kind kan de manchet eventueel ook aan het 
dijbeen aangebracht worden.
OPMERKINGEN
Probeer de manchet zoveel mogelijk op dezelfde 
hoogte als het hart te houden.
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Informeer of er een contra indicatie is om de man-
chet aan een bepaalde arm aan te leggen (dialyse 
patiënten, hemiplegie).
Soms is er een verschil tussen de bloeddruk aan de 
linker- en de rechterzijde.


