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1. Inleiding

Bij duikongevallen is zuurstof van levensbelang. In deze cursus leer je niet alleen de symptomen van
een duikongeval herkennen maar ook hoe je zuurstof moet toedienen aan een slachtoffer.
Het doel van deze cursus is de belangrijkste symptomen bij een duikongeval herkennen en kunnen
instaan voor de zuurstoftoediening tot het slachtoffer professionele hulp krijgt.
In de linker kolom zijn de hoofdstukken samengevat (evenals extra informatie) en kan je de komende
les goed voorbereiden. Vul hiervoor de ontbrekende woorden in nadat je het hoofdstuk hebt gelezen.
Op het einde van de cursus kan je alle woorden terugvinden. Zo ben je zeker dat de juiste woorden
worden ingevuld. Je kan er snel naar toe gaan door telkens op de titel van het “oefen blokje” te
klikken. Nadien klik je terug op de titel van de “woorden – groep” om terug te gaan.

Veel succes!
Het VVW - Instructeurscorps
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Zuurstof

2. Wat is zuurstof?

Zuurstof werd in 1771 ontdekt
door de Zweedse apotheker
Karl Wilhelm Scheele.

Zuurstof, moleculair O2 genoemd, is een essentieel gas om de
mens in leven te houden. Het is de motor van de verbranding
in ons lichaam.

Het werd echter door Joseph
Priestleg herontdekt en
wereldwijd bekend gemaakt.

We verbranden, net zoals in een chemische fabriek, onze
„grondstoffen‟, hetgeen we „eten en drinken‟. Dit doen we om
ons lichaam op te bouwen, de levensprocessen te
onderhouden, inspanning te kunnen leveren, … De brandstof
voor deze verbranding is O 2.

Het was snel duidelijk dat O2
verbranding mogelijk maakt en
essentieel is voor de
ademhaling van de mens

Het levensnoodzakelijke gas ademen we in via onze longen,
waar het ter hoogte van de longblaasjes in de longbloedvaten
wordt opgenomen. Vervolgens pompt het hart dit zuurstofrijke
bloed doorheen het lichaam naar de weefsels die de zuurstof
nodig hebben om te kunnen werken.
Eens de grondstoffen verbrand, levert de cel koolzuurgas
(CO2) en water af als afvalproducten van deze verbranding.
Het koolzuurgas ademen we weer uit via de longen en het
water wordt door de nieren weer uit ons lichaam verwijderd.

Deze cyclus wordt schematisch voorgesteld in Afb. 01.
_________________________

2. Wat is zuurstof?
Zuurstof ademen we in langs
de ...(1). Via de ...(2) wordt het
in de ...(3) opgenomen en
stuurt het hart dit ...(4) rijke
bloed door het lichaam naar de
...(5).
...(6) en ...(7) zijn de
afvalproducten van de cel. Ze
ontstaan door ...(8). Het CO2
ademen we ...(9) en het water
wordt via de ...(10) verwijderd
uit ons lichaam.
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Nut van zuurstof

3. Nut van zuurstoftoediening

Onze omgevingslucht bestaat
uit 21% zuurstof maar ook uit
een aantal andere gassen die
wij dagelijks inademen. Zo
bevat het ook voor 78% stikstof
en 1% overige gassen
waaronder argon en
koolstofdioxide.

Gewone ademlucht bevat slechts 21% zuurstof.

Uitademlucht bestaat uit
ongeveer 16% zuurstof, 4%
koolzuurgas en 79% stikstof.
Ons lichaam verbruikt dus
ongeveer 4% tot 5% van de
zuurstof die we inademen

Om onze weefsels van voldoende zuurstof te kunnen voorzien
moeten alle systemen ter opname en transport van deze O2
optimaal werken om onze lichaamsfuncties te vrijwaren.
Wanneer nu om de één of andere reden ons lichaam in de
problemen komt om die zuurstofverdeling optimaal te laten
verlopen, kunnen we als hulpverlener het lichaam bijspringen
om toch aan de zuurstofbehoefte te voldoen.
Eén van de eenvoudigste manieren om dit te doen is het
slachtoffer lucht te laten inademen met een hoger percentage
zuurstof. Het is logisch dat het lichaam bij het geven van een
dubbele zuurstofconcentratie slechts half zoveel werk moet
doen om toch evenveel zuurstof in de weefsels te krijgen. Op
die manier kunnen we een haperende zuurstofverdeling toch
weer efficiënt maken.
We zullen ernaar streven om bij noodgevallen een zo rijk
mogelijk zuurstofmengsel aan het slachtoffer toe te dienen.
Verder in de cursus bepreken we de verschillende mogelijke
manieren om zo dicht mogelijk de volle 100%
zuurstoftoediening te benaderen.

_________________________
3. Nut van zuurstof

Zuurstoftoediening is niet alleen nuttig bij elke vorm van een
duikongeval, bv. decompressieongeval, longoverdruk, (bijna)
verdrinking, onderkoeling, …, maar ook bij vele andere
aandoeningen waarbij het lichaam in de problemen komt.
Hersentrombose, hartinfarct, zware infecties en shock zijn
maar enkele van de situaties waarbij zuurstof een zeer
waardevol medicijn is om het slachtoffer sneller te laten
genezen.

Zuurstof is voor ...(11)%
vertegenwoordigd in de ons
omringende ...(12).
Bij een noodgeval moeten we
zorgen dat er een zo ...(13)
mogelijk ...(14) wordt
toegediend.
Dit om de weefsels van de
nodige zuurstof te voorzien.
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Systemen voor O2-toediening
Heel wat systemen zijn ter
beschikking om zuurstof te
kunnen toedienen. Van zeer
eenvoudige systemen zoals
een zuurstoffles met een
masker (zie verder in de
cursus) tot volledig
geautomatiseerde systemen.

Een voorbeeld van zo een
geautomatiseerd systeem is
een Pneupac, waarvan
hieronder een voorbeeld. Zie
ook verder in de cursus.

4. Verschillende systemen voor
zuurstoftoediening
We moeten ons bij de keuze van systeem om O2 toe te
dienen laten leiden door verschillende doelstellingen.
1) De compactheid van het systeem: hoe groter hoe
moeilijker om mee te nemen.
2) De prijs van het systeem: hoe duurder hoe minder
het aantal systemen die we beschikbaar kunnen stellen.
3) Het gebruiksgemak van het systeem: hoe
eenvoudiger hoe breder het publiek dat ermee kan
werken en hoe minder fouten er worden gemaakt.
4) De maximaal bereikbare concentratie: hoe meer
de 100% concentratie wordt benaderd hoe beter.
5) Het onderhoudsgemak van het systeem: hoe
onderhoudsarmer hoe beter.
6) De beschikbare hoeveelheid zuurstof: hoe langer
de toediening hoe beter (liefst tot andere hulpdiensten
aankomen).

Als eerste onderscheid kunnen we de systemen opdelen
in deze met:
De keuze van een systeem
moet echter realistisch blijven
voor de gebruikers. Stel een
systeem samen waarbij je een
compromis vindt tussen:








- constant debiet: hierbij laten we de zuurstof continu uit de
fles ontsnappen aan eenzelfde debiet.
- on-demand debiet: hierbij levert de fles enkel zuurstof op
het moment dat het slachtoffer inademt. Bij uitademing valt de
toediening stop.

Compactheid
Prijs
Gebruiksgemak
Bereikbare concentratie O2
Onderhoud
Beschikbare hoeveelheid
zuurstof

Kies niet voor ingewikkelde,
hoog technologische systemen.
Iedereen van uw club moet er
mee vertrouwd kunnen
geraken.
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Hoe lang komen we nu toe
met die fles zuurstof?

De on-demand systemen kunnen we dan nog verder
onderverdelen in:

Het is steeds handig te weten
hoe lang je toekomt met een
fles O2!

- ontspannersysteem: hierbij komt de zuurstof enkel vrij
tijdens de inademing van het slachtoffer en sluit de fles weer
af bij uitademing. De uitgeademde lucht (met 16% O2)
verdwijnt via de ontspanner naar de omgeving. Eventueel kan
de inademing van het slachtoffer als trigger worden vervangen
door het beademen via een knop door de hulpverlener.

Hieronder enkele voorbeelden
hoe je dit kunt berekenen. De
berekening is sterk afhankelijk
van welk systeem wordt
gebruikt.
Als gekozen wordt voor een
constant debiet (bv. O2-fles
met masker) kun je de duur
van de O2-toediening exact
berekenen:
Volume fles x Flesdruk
Aantal liters/minuut je toedient

- rebreathersysteem: dit systeem combineert eigenlijk de
voordelen van een systeem van constant (laag) debiet met dat
van het on-demand systeem. Het recycleert de
uitademingslucht door de uitgeademde CO2 te vervangen
door verse O2 in een laag debiet. Op die manier krijgt het
slachtoffer bij z‟n volgende „demand‟ opnieuw een hoog
percentage O2 binnen.
---------------------------------------------------------------------------------Hoe lang komen we nu toe met die fles O2?

Als gekozen wordt voor een
on-demand systeem (bv. O2fles met ontspanner) dan is
de berekening in de praktijk
iets moeilijker. Je kunt nooit
weten hoeveelO2 het
slachtoffer precies inademt,
tenzij dit elektronisch
gemeten wordt.
De volgende berekening geeft
je een idee hoe je dit eventueel
wel zelf kunt berekenen.
Stap 1:
Frequentie x Tidal volume =
Minuutvolume
Stap2:
Volume fles x Flesdruk = BarL
Stap3:
BarL / Minuutvolume = aantal
minuten zuurstof
Als je wilt weten hoeveel uur dit
is: deel de uitkomst nogmaals
door 60.

Voorbeeld 1:
Je gebruikt een O2-fles met masker. De inhoud van de fles is
5 liter en ze is gevuld tot 200 bar. We dienen 10 liter/minuut
O2 toe. Als we dit berekenen kunnen we ons slachtoffer 100
minuten of 1,6 uur zuurstof toedienen. We berekenen dit als
volgt:
5 liter x 200 bar = 1000 liter
1000 liter / 10 liter/minuut = 100 minuten
100 minuten / 60 = 1,6 uur
Voorbeeld 2:
Je gebruikt een on-demand systeem met een O2-fles van 5
liter en gevuld tot 200 bar. Ons slachtoffer ademt 15 keer per
minuut. Per inademing, ademt deze 500 milliliter zuurstof in.
Kan je nu ook de tijd berekenen? Je kunt dit zo berekenen:
15 x 500 milliliter = 7500 milliliter (= 7,5 liter)
5 liter x 200 bar = 1000 liter
1000 liter / 7,5 liter/minuut = 133,3 minuten
133,3 minuten / 60 = 2,2 uur.
In de praktijk zul je deze formule moeilijk kunnen toepassen.
Je kunt moeilijk weten hoeveel zuurstof het slachtoffer precies
inademt. Dit voorbeeld wil enkel duidelijk maken dat je met
een zelfde O2-fles, met een on-demand systeem langer
toekomt in vergelijking tot een constant debiet systeem.

Tidal volume = het volume van
1 inademing
Minuutvolume = het aantal liter
O2 we per minuut inademen
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Twijfel nooit om zuurstof bij
een duikongeval te geven!
Let echter wel op dat je niet
zomaar zuurstof geeft aan
een slachtoffer langs de weg!
Dit vereist diepere kennis en
inzicht van pathologieën!
Bij een verkeerde inschatting
kan je wel meer kwaad dan
goed doen!

5. Aandachtspunten en mythes over zuurstof
Het omgaan met zuurstof is niet zonder gevaar. Zuurstof is
op zichzelf niet brandbaar maar onderhoudt de verbranding
en maakt verbranding dus mogelijk!
We moeten er dan ook op letten dat er geen vuurbronnen
of licht ontvlambare producten in de omgeving aanwezig
zijn zoals bijvoorbeeld sigaretten, ether, alcohol, vuur, ...
Bij contact met vetten kan zelfs een spontane
ontbranding ontstaan. Volledig vetvrije apparatuur gebruiken
is dan ook nodig. Let er ook op dat bij onderhoud deze
vetvrije maatregelen toegepast worden.
Verder dient men te letten op volgende
veiligheidsmaatregelen.

Zet de zuurstofkoffer nooit in de zon of in de buurt van
een brandende verwarming.
Zorg dat de cilinder niet kan vallen.
Laat de O2-fles regelmatig nakijken.
_________________________

5. Aandachtspunten en
mythes over zuurstof
Wanneer we zuurstof toedienen
zorgen we ervoor dat er geen
...(15) of ...(16) producten in de
omgeving zijn. De O2apparatuur moet ...(17) zijn om
...(18) ontbranding te
voorkomen.

Let op!
Zuurstof droogt de slijmvliezen uit. Als het slachtoffer
klaagt van een droge mond dan is dit volkomen normaal.
Je kunt het slachtoffer helpen door hem regelmatig te
laten drinken of het systeem uit te rusten met
bevochtiging (Dit laatste is enkel belangrijk bij langdurige
O2-toediening zoals in ziekenhuizen).
_________________________________________________

We zorgen er steeds voor dat
de O2-koffer niet ...(19) geraakt
en kan ...(20).

Nitroxduikers weten dat zuurstof inademen in hogere
concentraties schadelijk kan zijn voor de hersenen (CNS
oftewel Central Nerve System-toxicity) en voor de longen
(PT ofte Pulmonary Toxicity).

Het is eveneens verstandig de
O2-apparatuur regelmatig te
laten ...(21).

We gaan hier in deze cursus niet verder op in maar weet
dat langdurig inademen van zuurstof nadelige gevolgen
kan hebben!

Als het slachtoffer klaagt van
een ...(22) is dit volkomen
normaal daar het de ...(23)
uitdroogt. We kunnen het
slachtoffer helpen door hem
regelmatig te laten ...(24) of
...(25) van het systeem te
voorzien.
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O2-fles met masker
Er bestaan verschillende
mogelijkheden om zuurstof aan
een slachtoffer te geven. Voor
de eerste hulp bespreken we
hier enkel het masker met
reservoir.
Dit masker wordt ook wel non
rebreathing mask genoemd.
Het is zeer efficiënt in acute
situaties waarbij hoge
concentraties zuurstof nodig
zijn. Er kan tot 15 liter O2/min
mee worden gegeven.
Wanneer het masker met
reservoir gebruikt wordt, geef
dan minimaal 10 liter/minuut!
Indien minder wordt gegeven,
zou het reservoir zich
onvoldoende kunnen vullen.
Indien het reservoir zich toch
onvoldoende zou vullen dient
men het debiet te verhogen!

6. Overzicht van de toestellen
6.1 Fles + masker met reservoir.
Dit systeem (zie afbeelding 02) heeft het voordeel het
goedkoopste te zijn. Het is bovendien eenvoudig in gebruik.
Je hebt er wel een grote zuurstoffles voor nodig wil je
voldoende lang O2 toedienen.
(zie berekening pagina 6)
Je sluit eerst het slangetje van het masker aan op de
ontspanner. Daarna stel je het debiet in op het maximum
(meestal is dit 15 liter/minuut). Vervolgens sluit je met de
vingers het klepje onderaan het masker af tot de zak is
opgeblazen. Tot slot plaats je het masker met volle zak over
neus en mond van het slachtoffer. (Afbeelding 03).

(Afbeelding 02)

6.1 Fles + masker met
reservoir
Een O2-fles met ...(26) is het
...(27) systeem in gebruik. Je
dient wel een ...(28)
hoeveelheid O2 te hebben
indien lang O2 moet worden
toegediend.
We sluiten eerst het ...(29) en
...(30) aan. Vervolgens draaien
we de fles open en zetten het
debiet op ...(31). Om het zakje
te laten ...(32) houden we even
onze vinger op het ...(33).
Daarna zetten we het masker
op.

(Afbeelding 03)
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Bij inademing ademt de betrokkene de 100% zuurstof uit de
zak in. Bij uitademing verdwijnt zijn ademlucht door de
kleppen aan de zijkant van het masker. Je kunt het debiet nu
downregelen zodat de zak tijdens de uitademing mooi gevuld
geraakt zonder veel verlies. Op die manier gaat de
zuurstofvoorraad langer mee.
Er zijn 2 types ontspanners om te monteren op de fles:
- de ontspanner met rotameter (Afbeelding 04):
(Afb.05)
_________________________

Let op!
Als je het masker opzet, zorg
dan dat dit zo goed mogelijk
afsluit! Gebruik hiervoor het
neusklemmetje dat op het
masker staat. Je doet dit door
er lichtjes op de knijpen.




fles moet rechtop staan
kwetsbaar systeem

- de ontspanner met „kliksysteem‟ (Afbeelding 05):


minder kwetsbaar

Veel voorkomende problemen zijn enerzijds het ontbreken
van de klepjes in het masker en anderzijds het slecht
aansluiten van het masker op het aangezicht. Hierdoor wordt
er bij inademing veel zuurstofarme lucht mee naar binnen
gezogen en bekomt men een eerder lage
zuurstofconcentratie.

Op deze manier kan minder
omgevingslucht mee worden
ingeademd zodat de zuurstof
niet wordt verdund.
Het pocketmasker kan
bijvoorbeeld ook op dit
systeem worden
aangesloten. Het voordeel
hiervan is dat je tegelijkertijd
kunt beademen bij een
bewusteloos slachtoffer dat
niet meer zelfstandig ademt.
Een voorbeeld van zo’n
masker zie je hieronder.

(Afbeelding 04)
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Fles met ambu

6.2 Fles + ambu

Gebruik dit systeem enkel bij
bewusteloze en niet ademende
slachtoffers.

Grotendeels hetzelfde principe als voorgaande. Het debiet
blijft hier echter bij voorkeur maximaal staan omdat het vullen
van de ambu veel sneller gaat dan het zakje onder het
masker.

Indien je over dit hulpmiddel
beschikt, oefen dan regelmatig!
Je kunt er zeer goed een
slachtoffer mee beademen.
Indien men niet vertrouwd is
met de blaasballon of ambu,
werk er dan niet mee! Mond op
mond beademing is dan zelfs
doeltreffender!

Dit systeem (zie afbeelding 05) is uiteraard enkel te
gebruiken bij een bewusteloos slachtoffer zonder ademhaling.
Er gaat veel zuurstof verloren dus het is van belang om
voldoende zuurstofvoorraad bij te hebben.

Zo ga je tewerk met een
blaasballon of ambu. Oefen
goed voor je het gebruikt!

(Afbeelding 05)

Zoals eerder vermeld kun je
ook gebruik maken van een
pocket mask. Hiernaast zie je
een afbeelding van de ERC
hoe je dit gebruikt (Afbeelding
06).

Als je het aansluit op een O2fles kun je tijdens een
beademing een hoger
percentage zuurstof toedienen.
Dit is steeds beter dan enkel je
eigen uitgeademde lucht.
(Afbeelding 06)
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Fles met ontspanner

6.3 Fles + eenvoudige ontspanner.

Dit systeem kan eenvoudig
aangeschaft worden.

Om de ingeademde zuurstofconcentratie op 100% te brengen
kunnen we een zuurstofgekeurde nitroxontspanner (zie
afbeelding 07) rechtstreeks op een zuurstofgekeurde duikfles
aanbrengen.

Technische duikers kunnen
gebruik maken van 100% O2
om kortere decompressiestops
te moeten maken. Zij noemen
dit dan Nitrox 100%.
Op deze flessen staat normaal
Nitrox of EAN geschreven. Als
je zulke fles ziet en je hebt
dringend O2 nodig, gebruik
deze flessen dan!

Wanneer deze met 100% O2 wordt gevuld, ademt ons
slachttoffer een maximale concentratie zuurstof in zonder
verlies. Tijdens de uitademing wordt er geen zuurstof meer
geleverd hetgeen de levensduur van onze fles verlengt.

Uiteraard zijn niet alle Nitroxflessen gevuld met 100% O2.
Je zal ze wegens de kostprijs
zelfs niet zo vaak tegenkomen.
Frequenter zul je bv. EAN 30
tot 60% tegenkomen. Maar in
een noodgeval is elk hoger
percentage O2 beter in
vergelijking tot gewone
ademlucht (21%).

Fles met getriggerde
ontspanner
Hier spreken we al meer over
gesofisticeerd materiaal.
Op pagina 5 hadden we het
ook reeds over een eenvoudig
beademingstoestel. Dit wordt
door professionele
hulpverleners gebruikt.

(Afbeelding 07)

6.4 Fles + manueel getriggerde ontspanner
Een speciaal type variant op het voorgaande systeem is deze
e
waarbij op de 2 trap een speciale knop is voorzien. Deze
knop laat toe om bij een bewusteloze persoon actief te
beademen (Zie afbeelding 08).

Hiernaast een voorbeeld van
de DAN koffer. Vooraleer je er
mee werkt, informeer steeds
hoe dit precies werkt!

(Afbeelding 08)
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Hoe dien ik O2 toe?
















Laat het slachtoffer bij
voorkeur zitten.
Maak knellende kleding
los.
Reinig de neus. Indien
mogelijk de neus laten
snuiten.
Controleer de cilinder op
de vermelding van
zuurstof.
Sluit de drukregelaar en de
verbindingsslang aan.
Draai de debietregelaar
dicht.
Draai de cilinderkraan
open (naar links) tot deze
niet meer verder kan.
Lees de druk af van de
manometer en reken uit
hoeveel zuurstof er in de
cilinder zit.
Sluit het zuurstofmasker
aan op de
verbindingsslang.
Draai de debietregelaar
open en regel het debiet.
Controleer de
zuurstoftoediening door te
voelen of er werkelijk
zuurstof wordt uitgeblazen.
Plaats het zuurstofmasker
over de neus en mond van
het slachtoffer
Gebruik de zuurstofkoffer
uitsluitend in geval van
nood en voor een korte
periode.

Hoe stop ik de toediening?






Draai de cilinderkraan
dicht en laat de leidingen
leeglopen tot de
manometer weer op nul
staat.
Verwijder het
toedieningsysteem .
Laat het slachtoffer
eventueel wat drinken.
Controleer de inhoud en
verwissel indien nodig de
O2-fles

6.5 Rebreather systeem
Om geen zuurstofverlies meer te hebben via de uitgeademde
lucht (die nog 16% O2 bevat) ontwierp men een
zuurstofdevice met rebreather systeem (Afbeelding 09).

(Afbeelding 09)

Een rebreather filtert de kooldioxide uit het in te ademen gas
door middel van een scrubber. Deze is gevuld met korrels die
de kooldioxide absorberen. Bovendien wordt de zuurstof
verwarmd en bevochtigd.
Oefen het gebruik van dit systeem op regelmatige basis in de
club. Zo heeft iedereen de kans en de mogelijkheid om er
mee vertrouwd te geraken.

Voordelen:




Mobiel systeem
Men kan lange tijd O2 geven
Verwarmde en bevochtigde lucht

Nadelen:




Regelmatig het gebruik inoefenen
Hoge aankoopprijs
Onderhoud
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Wanneer dienen we O2 toe?

7. Wanneer dienen we nu zuurstof toe?

Twijfel nooit om O2 bij een
duiker toe te dienen!

Bij elk duikongeval of verdrinking mag je niet twijfelen om
zuurstof toe te dienen!

Bij elk decompressieongeval en
longoverdruk is de situatie
steeds ernstig en dient men
bovendien professionele hulp te
raadplegen (zie ook hyperbaar
centrum).

Toch zijn enkele duikongevallen zo acuut dat je ze meteen
dient te herkennen om zo snel mogelijk adequaat te kunnen
handelen.

Decompressieongeval




Als de duiker te snel stijgt
of decompressiestops
overslaat kan dit leiden tot
een decompressieongeval.
Let op! Ook als de duik
prima is verlopen en er
geen incidenten of
accidenten onderwater zijn
voorgevallen, kan een
decompressieongeval
ontstaan. Men spreekt hier
dan van een onverdiend
decompressieongeval.



Deze onverdiende
decompressieongevallen
kunnen het gevolg zijn van
verzwarende factoren.
Hiermee bedoelen we
factoren die de N2-opslag
verhogen.



Een algemeen overzicht
van deze verzwarende
factoren zijn
zwaarlijvigheid,
dehydratatie, stress, PFO,
alcohol, koude, valsalva
tijdens de opstijging, jojoduiken, leeftijd,
vermoeidheid, vrijduik na
een persluchtduik,
medicatie, zeeziekte,
slechte conditie,
herhalingsduiken, roken, ...

In deze cursus gaan we om deze reden wat verder in op het
decompressieongeval en longoverdruk. Het is belangrijk bij
deze ongevallen zo snel mogelijk zuurstof te geven en hulp in
te roepen.

7.1 Decompressieongeval
Stikstof (N2) lost op in onze weefsels tijdens het duiken. Deze
opgenomen stikstof moet terug uit het lichaam worden
verwijderd via het bloed, de longen en de uitademing.
Indien men op het einde van een duik te snel stijgt of de
decompressietrappen niet uitvoert, zal de stikstofspanning te
groot worden en zullen zich stikstofbellen vormen.
Deze bellen komen in de bloedbanen en de weefsels terecht
waar ze de vrije circulatie van het bloed gaan belemmeren of
zelfs volledig kunnen verhinderen. Het gevolg hiervan is dat
de betrokken weefsels niet meer met zuurstof worden
bevoorraad en bepaalde lichaamsfuncties niet meer zullen
functioneren.
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7.1.1 Symptomen van het
decompressieongeval

7.1.1 Symptomen van het decompressieongeval
De symptomen worden in de volgende 4 groepen ingedeeld:

Abnormale vermoeidheid en
huidsymptomen noemt men
ook de lichte symptomen.
Abnormale vermoeidheid kan
gepaard gaan met ...(34).
Huidsymptomen worden
onderverdeeld in ...(35) en
...(36). Vlooien worden
gekenmerkt door ...(37) en
schaapjes door de grotere
...(38) met ...(39) en ...(40).
_________________________

A. Abnormale vermoeidheid en huidsymptomen.
B. Gewrichts- en spierpijnen.
C. Letsels van het zenuwstelsel en de zintuigen.
D. Longongevallen.
A) Abnormale vermoeidheid en huidsymptomen
Deze worden ook wel lichte symptomen genoemd.
Abnormale vermoeidheid kan gepaard gaan met hoofdpijn.
Beide zijn niet te verklaren door de omstandigheden van de
duik en moeten doen denken aan de mogelijkheid van
decompressieongeval.
Huidsymptomen worden onderverdeeld in:

Om decompressieongevallen te
vermijden worden duiktabellen
gebruikt.
Op deze tabellen worden de
maximale tijden weergegeven
in functie van de diepte.
Duikers weten dan hoe lang zij
op een bepaalde diepte kunnen
blijven en of zij al dan niet een
verplichte decompressiestop
dienen te maken.



Vlooien. Lokale of veralgemeende jeuk ten gevolge van
de aanwezigheid van N2-bellen in de huid. Het uitzicht
kan normaal zijn of zoals bij oppervlakkige brandwonden,
netelroos, rode erupties met hevige tintelingen.



Schaapjes. Grote verhevenheden, grotere vlekken met
niveauverschil en kleurveranderingen, opzwelling van de
huid, echter minder pijnlijk dan de "vlooien".

_________________________

De eerste echte duiktabellen
kwamen in 1907 tot stand na
jarenlange studie van de Britse
natuurkundige John Haldane.
Dit in opdracht van de Britse
marine.
Deze tabellen werden berekend
met een wiskundige formule die
toeliet om de stikstofspanning
in de weefsels te berekenen na
drukvermeerdering of vermindering.

Deze symptomen zijn een mogelijke voorbode van
zwaardere ongevallen en komen voor bij duiken dieper
dan 60 meter met lucht, bij professionele duiken met
droogpakken en caissondecompressie. Zij zijn zeer
zeldzaam bij "natte duiken".
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Bends

B) Gewrichts- en spierpijnen

De term “Bends” werd in 1894
ingevoerd om de
gewrichtsstoornissen ten
gevolge van drukverschillen,
welke een gebogen (bended)
houding gaven aan de
arbeiders van de Brooklyn
bridge, te omschrijven.

Deze gelokaliseerde gewrichtspijn noemt met ook “Bends”.
Dit is een stekende en scheurende pijn die meestal ontstaat
binnen 1 uur na het stijgen en over het algemeen slechts
1 gewricht aantast.

_________________________
B) Gewrichts en spierpijnen
Bends is een gelokaliseerde
...(41) die meestal binnen ...(42)
na het ...(43) optreedt. Meestal
betreft het ...(44).
Het manipuleren van het
gewricht veroorzaakt een ...(45)
aan het aangetaste gewricht.
Het betreft meestal het gewricht
dat de ...(46) arbeid verricht
heeft tijdens de duik.

In orde van voorkomen worden de volgende gewrichten
aangetast:





Schouder
Knie
Elleboog
Pols en enkel

Zelden betreft dit meerdere gewrichten.
Meestal schouder - elleboog, maar ook knie - heup. In deze
gevallen is er duidelijk een verminderd functioneren.
Passieve mobilisatie van het aangetaste lidmaat verwekt een
hevige pijn. De bends is meestal gelokaliseerd op de
gewrichtsgordel die de grootste arbeid heeft verricht tijdens de
duik of bij het bereiken van het oppervlak.

Merk op:
Deze pijn is weerstandig aan sterke pijnstillers maar
verdwijnt snel bij herdrukken onder toediening van
zuurstof, met volledige genezing zonder verdere
gevolgen.
Anderzijds kan een niet behandelde bends onomkeerbare
letsels nalaten in een gewricht.
Hoewel de pijn afzwakt na 24 à 48 uur gedwongen rust, is
hervallen praktisch onvermijdelijk indien opnieuw wordt
gedoken in de loop der 10 volgende dagen.
In dat geval ontstaan er chronische letsels welke de
duiker zelden volledig invalideren. Men spreekt dan over
aseptische beendernecrose. Dit is een degeneratieve
aandoening van het beenderweefsel met ontkalking van
de gewrichten; een chronische vorm van
decompressieongeval welke veel voorkwam bij de
eertijdse caissonduikers.

Eén op de drie bends evolueert naar zwaardere
symptomen!
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Paraplegie

C) Letsels van het zenuwstelsel en de zintuigen

De symptomen zijn afhankelijk
van op welk niveau de N2-bel
de zenuwen blokkeert.

Het gaat hier om zeer ernstige ongevallen, zowel vanwege
hun lokalisatie als de algemene stoornissen welke ermee
gepaard gaan.
Zij kunnen sluipend ontstaan, gemaskeerd door de pijn van
een bend of door hevige ademhalingsproblemen, welke
trouwens dikwijls verlammingen voorafgaan.

Verlammingen die kunnen optreden zijn:

P ARAPLEGIE :
Verlamming van het onderste lichaamsgedeelte en de benen
is de meest frequente lokalisatie bij duiken met perslucht.
Volgende symptomen kondigen dit ongeval aan:
Een verlamming van het...(47)
lichaamsgedeelte en ...(48)
noemt men paraplegie.
Intensieve ...(49), ...(50), ...(51),
...(52), ...(53) zijn symptomen
die de verlamming kunnen
voorgaan.

De verschijnselen zijn te
verklaren door de
aanwezigheid van een ...(54) in
het ...(55) ter hoogte van de
onderste ...(56).






Algemene malaise, intense vermoeidheid, angst,
gevoel van nakende syncope (bewustzijnsverlies).
Pijn onder de schouderbladen of in bandvorm.
Kriebelingen (parestesieën) in de onderste
ledematen.
Blaasproblemen: in het begin onmogelijk te wateren,
nadien urine-incontinentie.

Al deze verschijnselen zijn te verklaren door de aanwezigheid
van stikstofbellen in het ruggenmerg. Dit ter hoogte van de
onderste ruggenwervels, waarbij dit functioneel uitvalt op dit
niveau.
Er worden geen aanvoerende motorische impulsen meer
doorgezonden. De afvoerende gevoelsbanen zijn
onderbroken en zo ook de reflexboog, hetgeen de
verlamming, de verminderde gevoeligheid en de afwezigheid
van peesreflexen verklaart.
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Quadriplegie

QUADRIPLEGIE :

De 4 ledematen (beide armen
en beide benen) zijn verlamd.

Verlamming van de 4 ledematen, veroorzaakt door
stikstofbellen hoog in het ruggenmerg.

De N2-bel is hoog in het
ruggenmerg gelokaliseerd.

Het begint vaak met een toestand van bewusteloosheid.
Buiten de zeer ernstige en soms dodelijke gevallen komt het
slachtoffer meestal snel terug tot het bewustzijn maar behoudt
een verlamming van één of meerdere ledematen.

HEMIPLEGIE :
Verlamming van één arm / been of van de linker / rechter
lichaamshelft, soms gepaard met afasie (spraakstoornissen).
Deze verlamming gaat vaak
voorafgaand gepaard met
...(57). Het slachtoffer kan
beide ...(58) en ...(59) niet meer
bewegen.

De stikstofbellen bevinden zich hier in de hersenbloedvaten
(linker hersenhelft => verlamming van rechter lichaamshelft en
vice-versa).
Komt relatief zelden voor.

_________________________

HET BINNENOOR DECOMPRESSIEONGEVAL :

Hemiplegie

Een duiker die bijna onmiddellijk na het water te verlaten een
hevige draaierigheid ondervindt, dikwijls gepaard gaande met
braken, hoofdpijn of snelle horizontale oogbewegingen, is
ultiem verdacht van een decompressieongeval van het
binnenoor. Vergeet ook niet dat een plotse hevige
evenwichtstoornis kan ontstaan bij trommelvliesperforatie
tijdens het duiken. Dit ongeval wordt vaak miskend door de
duikers en dit ten onrechte!

De verlamming situeert zich
aan één enkele zijde van het
lichaam.
De N2-bel bevindt zich in de
...(60) of ...(61) hersenhelft.

_________________________
Binnenoor
decompressieongeval
Bij hevige ...(62) vaak gepaard
met ...(63), ...(64) of snelle
...(65) moet men denken aan
een ...(66)
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D) Longongevallen

D) Longongevallen

Het probleem bij chokes is
eveneens een N2-bel die zich
vastzet in de longcirculatie. Het
geeft een lokaal zuurstoftekort,
in deze zone, maar ook verlies
van een deel van de
longcapaciteit qua
gasuitwisseling en
zuurstofopname.

Longongevallen worden ook wel Chokes genoemd. Het is een
oppervlakkige en snelle ademhaling met mogelijk:

Longongevallen of ...(67)
genoemd, kenmerken zich door
... (68) met mogelijk: ...(69),
...(70), ...(71). Ze manifesteren
zich vaak ...(72) minuten na de
duik.





Pijn in de borst
Hoesten bij een diepere ademhaling
Kan soms gaan tot acute ademnood

Chokes komen zeer dikwijls in min of meerdere mate voor bij
ernstige decompressieongevallen maar worden niet altijd als
afzonderlijk symptoom herkend wegens de angsttoestand die
met dergelijk ongeval gepaard gaat.
Het kan als een geïsoleerde crisis van ademnood voorkomen
maar deze is dan dikwijls de voorbode van ruggenmergletsels
welke zich na enkele tientallen minuten manifesteren met
verlammingen.

Samenvatting symptomen
decompressieongeval
Het probleem bij een
decompressieongeval is het
komen vastzitten van een N2bel in een bepaald orgaan.
Afhankelijk van de locatie kan
het de volgende algemene
symptomen geven.









Verlammingen
Zintuigstoornissen
Bewustzijnsverlies
Evenwichtsstoornissen
Duizeligheid
Misselijkheid
Ademhalingsmoeilijkheden
Shock

Tijdstip optreden symptomen
decompressieongeval





50% treden op binnen de
30 minuten na de duik
85% treden op binnen 1
uur na de duik
95% treden op binnen de 3
uur na de duik
99% treden op binnen de 6
uur na de duik.

Wanneer een ademhalingscrisis gepaard gaat met
hoesten en (soms) opgeven van bloederige slijmen kan
deze snel gevolgd worden door bewustzijnsverlies en
veralgemeende verlamming. Het gaat niet om een
decompressieongeval maar het is een longoverdruk (zie
verder). De spoedbehandeling is echter dezelfde.
Chokes <=> longoverdruk kan men in de praktijk
onderscheiden:


Een longoverdruk ontstaat onmiddellijk bij het
bereiken van de oppervlakte, met mogelijk zware
symptomen en bewusteloosheid in het water.



Een decompressieongeval (choke) ontstaat
meestal na een tussentijd van minuten tot uren.
De eerste symptomen manifesteren zich meestal
op de boot of aan de wal.
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Longblaasjes

7.2 Longoverdruk

Longblaasjes zijn niet zo
rekbaar als men soms wil laten
geloven. Ze zijn echter heel
dun en poreus om een vlotte
gasuitwisseling mogelijk te
maken.

Longoverdruk is de voornaamste doodsoorzaak bij
duikongevallen. Het ongeval ontstaat tijdens te snel stijgen
zonder uit te ademen. Hierdoor is er een brutale uitzetting van
de perslucht in de longen en dit vooral net voor het bereiken
van de oppervlakte.

Hierdoor is er weinig overdruk
nodig om de longblaasjes te
beschadigen.

Elke hindernis van de bovenste luchtwegen, bijvoorbeeld
verkoudheid, secreties bij longontsteking, enz..., verhoogt de
spanning in de longen en kan scheurtjes in het longweefsel
veroorzaken.

Twee tot drie meter kan meer
dan voldoende zijn om reeds
een longoverdruk te
veroorzaken indien de duiker
niet zou uitademen tijdens het
stijgen!

De symptomen zijn sterk afhankelijk van de plaats waar de
scheurtjes optreden. Hieronder vind je een overzicht:
7.2.1 Scheuring van de longblaasjes
Dit leidt voornamelijk tot:



Bloedhoesten
Kortademigheid

Het ademhalingsgas kan echter ook:

Longblaasjes of alveolen
zorgen voor de gasuitwisseling
tijdens de ademhaling. Op deze
plaats wordt O2 opgenomen in
het bloed en CO2 afgegeven
aan de lucht. De longblaasjes
bevinden zich aan de uiteinden
van de luchtpijptakjes.



in de onderhuidse weefsels dringen ter hoogte van de
schouders en de hals. Dit heet dan subcutaan
emfyseem, vast te stellen door een krakend gevoel bij
druk met de vingers.



in de omliggende ruimte dringen en een mediastinaal
emfyseem veroorzaken (lucht rond het hart).



in de bloedvaten dringen, hetgeen zware neurologische
gevolgen kan hebben zoals hemiplegie (zie pagina 17),
ten gevolge van een luchtembolie in de hersenen.

7.2 Longoverdruk
Scheuring van de longblaasjes
Leidt voornamelijk tot ...(73) en
...(74). Het ademhalingsgas kan
eveneens in de ...(75) dringen
en een subcutaan emfyseem
veroorzaken. Het
ademhalingsgas kan ook in de
...(76) ruimte dringen en een
...(77) veroorzaken. Dit laatste
kan leiden tot ...(78).
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Longoverdruk

7.2.2 Scheuring van het longvlies

Het longvlies (Pleura) is een
membraan dat dubbelgeplooid
rond elk van de longen zit. Zo
vormt het een dubbele zak die
hermetisch gesloten is. De
binnenste wand van deze zak
noemt men de viscerale pleura,
en de buitenste wand de
pariëtale pleura. Tussen deze
twee membranen zit een
tussenruimte (de pleurale
ruimte) die gevuld is met
pleuravocht die het mogelijk
maakt dat de membranen langs
elkaar heen bewegen tijdens
het ademen.

Indien het longvlies scheurt, dan stelt zich een pneumothorax
in, die zeer groot kan zijn en de dood als gevolg kan hebben
indien de volledige longcollaps voorkomt (in elkaar vallen van
beide longen).
De symptomen die zich hier kunnen voordoen zijn de
volgende:






Pijn bij diep ademhalen.
Bij het bereiken van de oppervlakte, tekens van pijn in
de borst, evenals moeilijk ademen en bloed spuwen.
Eventueel verticale verlammingen (hemiplegie).
Asymmetrische ademhaling
Shock kan zeer vlug optreden, al dan niet vergezeld
van de hierboven beschreven symptomen.

_________________________

7.2.2 Scheuring van het
longvlies
Dit kenmerkt zich door oa door
een moeilijke en pijnlijke ...(79)
ademhaling.
Reeds bij het bovenkomen zal
de duiker ...(80) ademen en
...(81) spuwen.

De mogelijkheid bestaat dat de duiker al het bewustzijn heeft
verloren bij het bereiken van de oppervlakte.
De behandeling van deze gevallen bestaat erin eerst de shock
te bestrijden (zie hoofdstuk shock) en dan de patiënt naar een
reanimatiecentrum te brengen.
Men mag NOOIT de wederonderdompeling toepassen.

Eveneens kunnen ...(82)
optreden.
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Hyperbare geneeskunde
Dit is het inademen van 100%
zuurstof onder een verhoogde
omgevingsdruk.
Het is een erkende medische
behandeling voor een groot
aantal aandoeningen waarin
zuurstoftekort een rol speelt.
Voor de behandeling van
decompressieongevallen heeft
het de volgende grootste
voordelen:
Het verkleint de N2-bellen door
de omgevingsdruk opnieuw te
verhogen.
Door 100% zuurstof onder
verhoogde druk in te ademen
kunnen de weefsels van extra
zuurstof worden voorzien; ook
die weefsels waarvan de O2voorziening door de N2-bellen
wordt geblokkeerd.
Om deze redenen is het van
zeer groot belang om een
duiker zo snel mogelijk naar
een hyperbaar centrum te
kunnen overbrengen!
_________________________

8. Behandeling van het deco – ongeval /
Longoverdruk
Indien eerste hulp wordt toegediend aan een duikslachtoffer
kan men achtereenvolgens volgende stappen uitvoeren:
1) Spannende kledij losmaken:
Een duiker verdacht van een decompressieongeval dient snel
te worden ontdaan van spannende kledij, riemen, loodgordel,
enz..., dit teneinde de ademhaling te vrijwaren en een normale
bloedcirculatie te garanderen. Een gestremde bloedsomloop
zal immers ophoping van stikstofbelletjes bevorderen.
2) Hartmassage toepassen:
Indien de ernst van de toestand dat vereist (hartstilstand,
ademhalings-stilstand), zal kunstmatige ademhaling (mond op
mondbeademing of met manueel beademingstoestel +
zuurstof) en zo nodig uitwendige hartmassage moeten worden
toegepast volgens de regels van de kunst.
3) Veiligheidshouding / Shockbestrijding:
Indien het slachtoffer bewusteloos is maar nog steeds een
normale ademhaling heeft, dient men de benen hoger dan het
hoofd te brengen (shockbestrijding) of bij braakneiging de
veiligheidshouding toe te passen.
4) Zuurstoftoediening:
Zuurstoftoediening is steeds uiterst belangrijk. Er ontstaan op
diverse plaatsen in het organisme zones van zuurstoftekort
ten gevolge van de N2-bellen.
5) Vochttoediening:
Er wordt een hoeveelheid vocht (water, thee, fruitsap) van 1 à
3 liter toegediend à rato van 1 liter per uur, dit op voorwaarde
dat het slachtoffer goed bewust is en zelf kan drinken.
6) Evacuatie:
Een snelle evacuatie naar de dichtstbijzijnde meerplaatsrecompressiekamer is van kapitaal belang!
_________________________________________________

Hierboven zie je de binnenkant
van de meerplaatscaisson in
het UZ van Antwerpen.

Indien je te maken hebt met een duikongeval dien je steeds
de hulpdiensten te verwittigen. Om deze reden is het steeds
zeer belangrijk om het adres van de duikplaats bij de hand te
hebben. Let op! De bijnamen die duikers geven aan hun
favoriete duikstek (Tetjes, Den boer, ...) zijn meestal niet
gekend bij de hulpdiensten. Noteer steeds het exacte adres
van de duikplaats!
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Shock

9. Shock

Er ontstaat zuurstoftekort op
cellulair niveau.

Shock is een verdedigingsreactie van het organisme,
veroorzaakt door een aanslag op dit organisme (ongeval).

Onmiddellijk en correct
handelen is van cruciaal
belang. Naargelang de oorzaak
verdelen we shock in
hypovolemische, cardiogene,
obstructieve en distributieve
shock.
Daarnaast heb je ook nog de
emotionele of psychologische
shock.

De oorzaak van de shock is een reactie op een sterke
bloeddrukverlaging.

Deze laatste wordt vaak
vermeld in nieuwsberichten
over verkeersongevallen en
duidt op een mentale toestand
na een traumatische
gebeurtenis. Het is geen acute
levensbedreigende situatie.
_________________________
9. Shock
Shock is …(83) en dient
behandeld te worden door een
eventuele …(84) te stelpen, het
slachtoffer …(85) te houden en
de benen in …(86) te brengen.

Deze reactie heeft als doel het maximum aan bloed te
verschaffen aan de hersenen en aan het hart, d.w.z. de vitale
organen, en dit ten nadele van de andere delen van het
lichaam.
Symptomen van shock zijn:





Koude, klamme huid.
Bleekgrauw gemarmerd uitzicht van de huid.
Versnelde ademhaling maar zeer zwak.
Woeligheid, onrust, verwardheid, verdoofdheid.

Als hulpverlener is het van zeer groot belang om de
volgende handelingen te stellen:








Oorzaak van de shock wegnemen zoals elektriciteit
uitschakelen bij elektrocutie, gaskraan dichtdraaien en
vensters openen, bloedingen stelpen, enz).
Benen in hoogstand brengen.
Het slachtoffer warm en comfortabel houden.
Het hoofd eventueel opzij leggen zodat eventueel
braaksel uit de mond kan lopen).
BLS starten indien noodzakelijk
Gespecialiseerde hulp inroepen.
Indien zuurstof voorhanden: geef zuurstof!

Indien nodig starten we BLS en
verwittigen we gespecialiseerde
hulp.
Shock herkennen we aan:
…(87), …(88), …(89), …(90).

Indien een slachtoffer begint te braken is de
veiligheidshouding ( zie figuur links) een goede
oplossing!

Veiligheidshouding
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10. Flowchart duikongevallen
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11. Oefenvragen zuurstoftoediening
1) Als een duiker in nood aan de oppervlakte komt, geeft deze het volgende signaal aan de
oppervlakte:

o
o

A
B

A

B

2) Longoverdruk kan ontstaan
o
o
o
o

Als men te snel daalt zonder uit te ademen
Als men te snel daalt en te veel uitademt
Als men te snel stijgt zonder uit te ademen
Als men te snel stijgt en te veel uitademt

3) Wat mag je zeker niet vergeten bij de behandeling van een decompressieongeval?
o
o
o

Slachtoffer laten eten
Slachtoffer direct terug laten duiken
Slachtoffer zuurstof geven

4) Welk gas veroorzaakt een decompressieongeval?
o
o
o

Stikstof
Zuurstof
Koolstofdioxide
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5) Welk van de volgende symptomen komt niet voor bij een decompressieongeval?
o
o
o

Verlammingen
Bloederig schuim op de lippen
Duizeligheid

6) Een decompressieongeval kan alleen maar ontstaan omdat je een fout tegen de regels
maakt.
o
o

Waar
Niet waar

7) Shock is:
o
o
o

Levensbedreigend
Enkel goed op te volgen door de hulpverlener
Niet belangrijk

8) Hoe zou jij tewerk gaan? Lees de casus en werk uit.

Januari, 11.30u
Duiktijd 30 min, Diepte -25 meter.
Na een probleemloze duik begint een duiker te klagen over extreme vermoeidheid.
Tijdens het omkleden bij de auto neemt deze vermoeidheid progressief toe en wordt een hevige pijn in
het oor waargenomen. Na ongeveer 30 min, na het bovenkomen, begint de duiker eveneens draaierig
te worden en heeft hij braakneigingen.
Ongeval? EHBO? Oorzaak? Hoe verwittig je de hulpdiensten?
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12. Oplossing ontbrekende woorden
Wat is zuurstof?
1) Longen
4) O2
7) Water
10) Nieren

2) Longblaasjes
5) Weefsels
8) Verbranding

3) Longbloedvaten
6) Koolzuurgas
9) Uit

Nut van zuurstoftoediening
11) 21%
14) Zuurstofmengsel

12) Ademlucht

13) Rijk

Aandachtspunten en mythes over zuurstof
15) Vuurbronnen
16) Licht ontvlambare producten
18) Spontane
19) Verhit
21) Controleren
22) Droge mond
24) Drinken
25) Bevochtiging

17) Vetvrij
20) Vallen
23) Slijmvliezen

Fles + masker met reservoir
26) Non – rebreathing mask
29) Slangetje
32) Opblazen

28) Grotere
31) 15 liter/minuut

27) Eenvoudigste
30) Masker
33) Klepje

Symptomen van het decompressieongeval
34) Hoofdpijn
35) Vlooien
37) Veralgemeende jeuk
38) Vlekken
40) Kleurveranderingen
Gewrichts – en spierpijnen
41) Gewrichtspijn
44) Eén enkel gewricht

42) 1 uur
45) Hevige pijn

Paraplegie
47) Onderste
48) Benen
50) Angst
51) Pijn
52) Kriebelingen onderste ledematen
53) Blaasproblemen
56) Ruggenwervels

36) Schaapjes
39) Niveauverschil

43) Opstijgen
46) Grootste

49) Vermoeidheid

54) N2-bel

55) Ruggenmerg

Quadriplegie
57) Bewustzijnsverlies

58) Armen

59) Benen

Hemiplegie
60) Linker

61) Rechter

Binnenoor decompressieongeval
62) Draaierigheid
63) Braken
64) Hoofdpijn
65) Horizontale oogbewegingen
66) Decompressieongeval van het binnenoor
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Longongevallen
67) Chokes
69) Pijn in de borst
71) Acute ademnood

68) Oppervlakkige en snelle ademhaling
70) Hoesten bij diepere ademhaling
72) Tientallen

Longoverdruk
73) Bloedhoesten
76) Omliggende ruimte

74) Kortademigheid
77) Mediastinaal emfyseem

75) Onderhuidse weefsels
78) Verlammingen

80) Moeilijk

81) Bloed

Scheuring van het longvlies
79) Diepe
82) Verlammingen

Shock
83) Levensbedreigend
84) Bloeding
86) Hoogstand
87) Koude klamme huid
89) Versnelde zwakke ademhaling 90) Onrustig, verward
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85) Warm
88) Bleekgrauwe huid

