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Inleiding 
 

 

 

Tijdens een duikevenement kunnen tal van kleine en grotere ongevallen gebeuren. Elke duiker kent 

wel een situatie waarin een voet is omgeslagen, waar men snijwonden heeft opgelopen aan de 

scherpe oesters enz … 

Als mededuiker en / of begeleider is het belangrijk om in deze situaties accuraat te kunnen ingrijpen. 

Deze cursus biedt, in tal van situaties, een leidraad om eerste hulp te kunnen toepassen. 

Indien klachten blijven aanhouden of zich grote verwondingen presenteren, is het steeds raadzaam 

een arts te contacteren.  

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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Hyperventilatie 
 
Verwittig onmiddellijk 
gespecialiseerde hulp indien: 
 

 De situatie niet 
verbetert 

 Bewustzijnsverlies 
optreedt 

 Bloederig speeksel 
opgehoest wordt. 

 Blauwe verkleuring van 
lippen, tong, nagels 
optreedt. 

 
 
_________________________ 
 
1.1 Hyperventilatie 
 
Een hyperventilatie kenmerkt 
zich door een … (1) 
ademhaling, veroorzaakt door 
een te … (2) en zware … (3) of 
een … (4). 
 
Het hoofdsymptoom is een te 
snelle ademhaling.   
 
Bijgevolg kunnen … (5) in 
handen, …(6) en …(7) 
voorkomen.  …(8)  met een 
gevoel van beklemming is 
eveneens een belangrijk 
kenmerk. 
 

_________________________ 

 

1. EHBO bij ademhalingsproblemen 

1.1 Hyperventilatie 

 
Wat? 
 
Een te snelle ademhaling die kan voorkomen bij een te lange, 
zware inspanning en als reactie op angst of sterke emotie. 
 
Symptomen? 

 Versnelde ademhaling 
 Ademnood met een gevoel van beklemming 
 Soms pijn op de borst 
 Tintelingen in handen, voeten en lippen 
 Duizeligheid 
 Misselijkheid, moeheid, lusteloosheid 
 Hoofdpijn 
 Bewustzijnsverlies kan optreden in extreme situaties! 

 
EHBO maatregelen? 

 Breng het slachtoffer in een rustige omgeving en stel het 

slachtoffer gerust. 

 Laat in - en uitademen in een plastieken zak.  Indien 

geen zakje voorhanden kunnen de handen gebruikt 

worden. 

 Laat het slachtoffer zelf de meest geschikte houding 

zoeken. 

 

Blijf bij het slachtoffer tot de toestand gestabiliseerd is. 
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Schaafwonde 
 
Doordat de bovenste huidlaag 
afgeschaafd is,  zijn vele kleine 
bloedvaatjes gekwetst. 
 
Vandaar de kleine puntvormige  
bloedingen die druppelsgewijs 
uit de wonde sijpelen. 
 
 De pijn is te verklaren doordat 
de zenuwuiteinden (Nerve 
genoemd op de tekening) 
eveneens beschadigd zijn. 
 
Stuur het slachtoffer naar een 
geneesheer indien hij / zij niet 
gevaccineerd is tegen klem 
(Tetanus). 
 
Bij vuile schaafwonden is 
zuurstofwater het meest aan te 
bevelen ontsmettingsmiddel. 
 
_________________________ 
 
 
2.1 Schaafwonde 
 
Een schaafwonde herken je 
aan de kleine en beperkte …(9) 
en …(10). 
 
We dienen deze wonde eerst te 
…(11) en pas daarna te …(12). 
 
We mogen vooral geen …(13) 
gebruiken. 
 
Bij een vuile schaafwonde is 
…(14) het meest aan te 
bevelen. 
 

 

 

 

 

 

2. Bloedingen 

2.1 Schaafwonde 

 
Wat? 
 
Bij een schaafwonde is de bovenste huidlaag (epidermis 

genoemd => zie tekening) afgeschaafd.  Meestal komen deze 

wonden aan knie of elleboog voor. 

Symptomen? 

 Je merkt kleine, puntvormige, bloedingen op. 
 Pijn! 

 
EHBO maatregelen? 

 Laat het slachtoffer zitten en stel het slachtoffer gerust. 

 Was de wonde uit met water en een neutrale zeep. 

 Ontsmet de wonde met een kleurloos en niet 

alcoholische ontsmetting. (Vb. Zuurstofwater, Hacdil, …). 

Wonde steriel afdekken met: een wondpleister, steriel 

kompres, driehoeksverband, … 
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Snij- en steekwonde 
 
Dit soort wonde doet minder 
pijn dan een schaafwonde 
omdat het aantal geraakte 
zenuwuiteinden gering is. 
 
Laat bij een steekwonde steeds 
het voorwerp steken (Vb; stuk 
metaal, glas, mes) en 
raadpleeg onmiddellijk 
gespecialiseerde hulp! 
 
Tracht erger te voorkomen en 
eventueel de wonde steriel te 
bedekken. 
 

 
 
2.2 Snij- en steekwonde 
 
 
Bij een snijwonde …(15) het 
bloed gelijkmatig uit de wonde.   
 
We brengen het lidmaat in 
…(16) om de bloeding te 
verminderen. 
 
We dienen de wonde te 
…(17)met …(18) of …(19) en 
vervolgens te ontsmetten met 
een  … (20). 
 
Indien een ernstige bloeding 
leggen we een …(21) aan. 
 
Bij een kleine bloeding nemen 
we een steriel …(22) en een 
…(23) als fixatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Snij en steekwonde 

 

Wat? 
 
Hier zijn verschillende huidlagen verbroken (zie tekening hfst 
2.1), veroorzaakt door een scherp voorwerp.  Meestal komt dit 
voor aan de handen ten gevolge van een val. 
 
Symptomen? 

 Bloed vloeit gelijkmatig uit de wonde en is donker van 
kleur. 

 Minder pijn dan een schaafwonde 
 
EHBO maatregelen? 

 Laat het slachtoffer zitten en stel hem / haar gerust. 

 Breng het getroffen lidmaat in hoogstand. 

 Reinig de wonde met fysiologisch serum (NaCl0,9%) 
of water en ontsmet met een niet alcoholische 
oplossing. 

 Indien ernstig: de bloeding eerst trachten te stelpen 
met een steriel kompres of drukverband door 
rechtstreekse druk op de wonde. 

 Raadpleeg een arts indien je vaststelt dat de wonde 
diep is en indien het slachtoffer niet gevaccineerd is 
tegen Klem (Tetanus). 
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Slagaderlijke bloeding 
 
Houd het lidmaat onmiddellijk in 
hoogstand en oefen 
rechtstreekse druk uit op de 
wonde. 
 

 

Leg een drukverband aan.  Dit  

kan je zelf ook maken door een  

voorwerp op de wonde te laten 

drukken en vervolgens te 

omzwachtelen. 

 

 

 
2.3 Slagaderlijke bloeding 
 
Houd het lidmaat in …(24) en 

leg een …(25) aan.  Indien 

ernstig of de bloeding stopt niet 

dient men …(26) te verwittigen. 

2.4 Neusbloeding 

Een neusbloeding behandelen 

we door de neus 10 min …(27) 

en het hoofd …(28) te houden. 

 

2.3 Slagaderlijke (arteriële) bloeding 

 
Wat? 
 
Een slagader of arterie is een bloedvat dat zorgt voor het 
transport van bloed van het hart naar de rest van het lichaam. 
Een slagader zorgt ervoor dat al onze weefsels van 
zuurstofrijk bloed worden voorzien.  Als een slagader 
beschadigd geraakt, spreken we van een arteriële bloeding. 
 
Symptomen? 
 

 Het bloed vloeit stootsgewijs uit de wonde. 

 Er is veel bloedverlies op korte tijd. 

 Het bloed heeft een helderrode kleur. 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Het slachtoffer neerzetten of neerleggen. 

 Het slachtoffer gerust stellen. 

 Het getroffen lidmaat in hoogstand plaatsen. 

 Een stevig drukverband aanleggen. 

 Rechtstreekse druk uitoefenen op de wonde 

 Indien de bloeding niet stopt of te groot is, dient men 
gespecialiseerde hulp in te roepen. 

 

2.4 Neusbloeding 

 
Wat? 
 
Een neusbloeding kan spontaan optreden maar uiteraard ook  
ten gevolge van slagen of stoten. 
 
Symptomen? 
 

 Bloed sijpelt uit de neusopening. 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Slachtoffer doen neerzitten met het hoofd recht. 

 Verbied het slachtoffer te spreken of de neus te 
snuiten. 

 Knijp 10 minuten zonder onderbreken de neus dicht.  
Indien niet gestelpt kan men deze handeling herhalen. 

 Is de bloeding dan nog niet gestelpt, raadpleeg een 
arts! 
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Inwendige bloedingen 
 
Deze bloedingen kan je als 
hulpverlener niet behandelen. 
 
Tracht eventuele 
buitentredende bloedingen ook 
niet tegen te houden; dit heeft 
geen enkele zin (Vb: 
bloedverlies langs oor). 
 
Tracht het slachtoffer te helpen 
door zo snel mogelijk 
gespecialiseerde hulp in te 
roepen. 
 
 

 
 
_________________________ 
 
 
2.5 Inwendige bloedingen 
 
Inwendige bloedingen zijn 
…(29) vast te stellen. 
 
De symptomen kunnen vaag 
zijn zoals tekenen van …(30) 
en …(31) ter hoogte van de 
bloeding. 
 
Het kan voorkomen dat een 
inwendige bloeding toch 
zichtbaar wordt daar bloed 
langs een …(32) naar buiten 
treedt. 
 
We trachten …(33) te 
verwittigen en starten eventueel 
…(34). 

 

 

 

 

 

2.5 Inwendige bloeding 

 
Wat? 
 
De bloeding gebeurt hier in het lichaam zelf. Het bloed 
verzamelt zich in een natuurlijke lichaamsholte en is van 
buiten uit niet zichtbaar. Een inwendige bloeding is zelfs voor 
een professionele hulpverlener zeer moeilijk vast te stellen en 
vaak merkt men de symptomen pas na enige tijd. 
 
Gevaar voor sluipend ontstaan van shock!! 
 
Symptomen? 
 

 Algemene symptomen van shock: 
o Bleke gelaatskleur 
o Koud aanvoelende huid 
o Zwakke snelle pols 
o Oppervlakkige snelle ademhaling 
o Misselijkheid 

 Pijnklachten kunnen soms de locatie aanduiden 

 Soms kan een inwendige bloeding toch naar buiten 
treden langs een natuurlijke opening (Vb. oren) of 
onderhuids zichtbaar worden (Vb. blauw oog). 

 
EHBO maatregelen? 
 

 Tracht zo snel mogelijk gespecialiseerde hulp te 
verwittigen 

 Blijf bij het slachtoffer en controleer minstens elke 
minuut op tekens van circulatie. 

 Start  BLS, indien nodig 
 
Ook het gekende “blauwe oog” wordt ingedeeld bij 
inwendige bloedingen.  Het is niet altijd even makkelijk 
om de ernst hiervan in te schatten. 
 

 
 
Het kan immers om een lichte kneuzing gaan maar ook 

om een gebroken neus of oogkas.  Bij klachten van 

gezichtsvermindering, hevige pijn of twee blauwe ogen, 

dient onmiddellijk gespecialiseerde hulp geraadpleegd te 

worden. 
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 Blaren 
 
Plaatsen die extra gevoelig zijn 
voor blaren kan men 
beschermen tegen wrijving. Bv. 
met een wondpleister, 2 paar 
kousen, … 
 
Wanneer je beslist de blaar 
open te maken met een steriele 
naald, houd deze dan 
evenwijdig met de huid. Zo 
voorkom je om in het 
onderliggende weefsel te 
prikken. 
 
Indien de blaar toch losscheurt, 
is het aangewezen deze 
volledig weg te knippen en te 
ontsmetten. 
 
Nadien goed toedekken met 
een verband. 
 
Om een steriele naald te 
bekomen: houd deze in een 
vlammetje gedurende enkele 
seconden. 
 
_________________________ 
 
 
3. Blaren 
 
Een blaar is een …(35). 
 
Indien  op een hinderlijke plaats 
aanwezig kan men deze 
openmaken door gebruik te 
maken van een …(36) naald. 
 
Nadien kan men een …(37) 
aanleggen. 
 

 

 

 

 

 

3. Blaren 
 
Wat? 
 
Een blaar is een vochtblaas tussen de bovenste en de 
onderste huidlaag. Vanuit deze onderste laag groeit de 
nieuwe huid. 
 
Blaren ontstaan op die plaatsen waar het lichaam aan hevige 
en langdurige wrijving wordt blootgesteld. Meestal is dit ter 
hoogte van de voeten of de handen. 
 
Symptomen? 
 

 Deze blaren zijn meestal klein en lokaal. 
 
EHBO maatregelen? 
 
Indien de blaar opengemaakt moet worden gaat men als volgt 
te werk: 
 

1. Ontsmet de blaar en omgeving 
2. Prik met een steriele naald in de basis van de blaar 

op verschillende plaatsen. 
3. Duw met een steriel kompres het vocht uit de blaar. 
4. Ontsmet de blaar opnieuw. 
5. Leg een steriel verbandje aan. 
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4. Splinterwonde 
 
Voor we de splinter verwijderen 
moet de wonde grondig …(38) 
worden. 
 
Verwijder de splinter met een 
…(39) pincet zoals hieronder 
weergegeven. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
We nemen het uiteinde van de 
splinter beet en trekken in de 
richting van de …(40). 
 
…(41) het verwijderen van de 
splinter dienen we nogmaals te 
ontsmetten. 
 
Met een …(42) kunnen we de 
splinter beter zichtbaar maken. 
 
Breng hiervoor de naald …(43) 
het uiteinde van de splinter en 
tracht deze een beetje omhoog 
te duwen. 
 

 

 

4. Splinterwonde 
 
Wat? 
 
Een splinter, bv een stukje hout, steekt uit de wonde. 
 
Symptomen? 
 

 Pijnlijke locatie thv de splinter 

 Roodheid kan voorkomen 

 Zichtbaar stukje 
 

 
 
EHBO maatregelen? 
 

1. Ontsmet de huid.  Let op dat de splinter niet afbreekt 
of dieper indringt. 

2. Prik eventueel met een steriele (of grondig ontsmette 
naald) onder het uiteinde van de splinter om deze 
beter zichtbaar te maken. 

3. Neem een fijn pincet en neem het uiteinde van de 
splinter beet.  Trek de splinter uit de huid in de richting 
van zijn as. 

4. Ontsmet de wonde nogmaals na het verwijderen van 
de splinter! 

 
Raadpleeg een arts wanneer: 
 

 Het uiteinde van de splinter niet goed zichtbaar is. 

 De splinter afbreekt 

 De splinter uit glas, metaal, of tropische houtsoorten 
bestaat. 

 Ontstekingsverschijnselen optreden (Zwelling, 
roodheid, pijn, lokale warmte). 

 Het slachtoffer niet gevaccineerd is tegen Tetanus 
(klem). 
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Insectensteek 

Enkele typische kenmerken van 

insectensteken: 

 

 

 

 

5. Insectensteek 

We kunnen de zwelling en pijn 
beperken door …(44). 
 
Jeuk bestrijden we met …(45) 
en …(46). 

 

 

 

5. Insectensteek 
 
Wat? 
 
Bij insectensteken ontstaat een klein wondje waarlangs een 
stof in de huid wordt gebracht. Het lichaam kan hierop snel en 
hevig reageren. 
 
Symptomen? 
 
Volgende symptomen zijn ongevaarlijk en kunnen door de 
hulpverlener verzorgd worden: 
 

 Plaatselijke zwelling 

 Roodheid 

 Pijn 

 Jeuk 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Beperk de zwelling en pijn door afkoeling 

 Jeuk kan men tegengaan door poeders of zalven 
 
 
Verwittig onmiddellijk gespecialiseerde hulp bij: 
 

 Optredende allergische reactie. 
De symptomen hierboven besproken zijn hier veel 
heviger en beperken zich niet enkel tot het gestoken 
ledemaat.  Zo kan er bijkomend: diarree, buikpijn, 
braken, misselijkheid, duizeligheid of druk op de borst 
optreden. 

 

 Indien in de mond / keelholte gestoken wordt 
Gevaar voor zwelling ademhalingswegen en hierdoor 
ademhalingsproblemen. 
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Tekenbeet 
 
Ziekte van Lyme 
 
Een besmetting met de 
Lymebacterie na een tekenbeet 
herken je meestal  aan het 
ontstaan van een rode plek die 
groter wordt en vaak één of 
meerdere ringen vormt. 
 
Deze uitslag kan zich dagen tot 
weken (soms langer) na de 
tekenbeet vormen. 
 
Het is belangrijk te weten dat 
deze huiduitslag niet bij elke 
besmetting ontstaat of steeds 
even duidelijk optreedt. 
 

 
 
_________________________ 
 
6. Tekenbeet 
 
Symptomen van een tekenbeet 
treden pas na enkele dagen op 
en presenteren zich als …(47). 
 
We trachten de teek te 
verwijderen met een …(48) en 
…(49) de teek niet met alcohol, 
olie, … 
 
Wanneer huidsymptomen 
optreden of de teek niet  / 
gedeeltelijk verwijderd kan 
worden raadplegen we een 
...(50). 

 

 

 

 

6. Tekenbeet 
 
Wat? 
 
Teken zijn kleine spinachtige insecten van ongeveer een 
speldenkop groot. Je treft ze aan in bossen, houtkanten en 
hooiweiden. Wanneer je door struikgewas wandelt, laten de 
teken zich vallen en haken zich vast in de huid.  Deze beet is 
pijnloos. Na enkele dagen bloed zuigen zwellen de teken tot 
een dikke cm en begint de beet te jeuken. 
 
Teken zijn dragers van de Lymeziekte en kunnen deze 
aandoening overdragen. De ziekte kan soms laattijdig tot 
uiting komen. 
 
Symptomen? 
 
Teken kunnen overal op het lichaam voorkomen (armen, 
benen, hoofd, enz.)  Hun voorkeur gaat uit naar vochtige, 
warme plaatsen.  Dit zijn huidplooien zoals: oksels, liezen, 
bilnaad en knieholten. 
 

 Wanneer symptomen optreden is dat voornamelijk 
jeuk 

 De teek is meestal goed zichtbaar na enkele dagen. 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Tracht een teek te verwijderen door middel van een 
pincet of tekentang.  Neem deze zo dicht mogelijk op 
de huid (bij de kop) beet en niet in het lichaam van de 
teek. 

 Verdoof of irriteer de teek niet met olie, alcohol, vuur, 
enz. Dit verhoogt de kans op besmetting! 

 Ontsmet het wondje met een alcoholische oplossing 
wanneer de teek verwijderd is! 

 
Noteer de datum en plaats van een tekenbeet. Dit kan 
nuttig zijn wanneer blijkt dat men besmet is geraakt met 
de ziekte van Lyme. 
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Brandwonden 
 
De ernst van een 
brandwonde wordt bepaald 
door: 
 
1. De gradatie van de 

brandwonde 
 

 Eerste graad 

 Tweede graad 

 Derde graad 
 
2. De oppervlakte van de 

verbrande huid 
 

 Dit wordt weergegeven 
door het lichaam in 
zones te verdelen en 
hieraan een percentage 
toe te kennen. 

 
 

 
 
 

 Een eenvoudig regeltje 
is dat de oppervlakte 
van de hand  (van het 
slachtoffer) 1% van de 
totale lichaamshuid is.  
 

 Het spreekt dus voor 
zich, hoe groter de 
oppervlakte die 
verbrand is hoe groter 
de kans bestaat dat we 
te doen hebben met 
een levensbedreigende 
situatie. 

 
 

7. Brandwonden 

7.1 Eerste graad 

 
Wat? 
 
Bij een eerste graad is enkel de opperhuid (Epidermis: zie P 
5) verbrand en er is geen blaarvorming.  Vb. Verbranding door 
de zon. 
 
Symptomen? 
 
Het verbrande oppervlak is: 
 

 Rood 

 Licht gezwollen 

 Pijnlijk 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Stel het slachtoffer gerust 

 Koel de wonde door minstens 15 minuten onder koud 
stromend water te houden.  Het koelen stopt verdere 
verbranding en is pijnstillend. 

 Bij kleine verwondingen kan een vochtinbrengende 
crème gebruikt worden. 

 Dek de wonde steriel af (met een steriel noodverband 
of steriel driehoeksverband). 

 Ga met het slachtoffer naar een geneesheer indien de 
wonde(n) verspreid zijn over een grote oppervlakte of 
circulair / bandvormig zijn.  Dit laatste omdat 
bloedvaten / zenuwen afgeklemd kunnen worden.  
Raadpleeg eveneens gespecialiseerde hulp indien de 
verbranding door zuren of andere chemische 
producten is ontstaan. 

 
_________________________________________________ 
 
Toelichting regel van negen: 
 
Men neemt aan dat er levensgevaar optreedt wanneer 18% 
van de lichaamsoppervlakte in de tweede of derde graad is 
verbrand.  (Bij kinderen is dit vanaf 10%).  De regel van negen 
biedt een snelle beoordeling: 
 
Hoofd = 9%   Rugzijde romp = 18% 
Arm = 9%   Voorzijde romp = 18% 
Been = 18% 
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3. De plaats van de 
verbranding. 

 

 Wanneer bv. het gelaat 
betrokken is bij de 
verbranding moeten we 
denken aan mogelijke 
letsels van de 
ademhaling! 
 

 De luchtwegen kunnen 
eveneens verbrand zijn. 
Het spreekt voor zich 
dat in deze 
omstandigheden de 
urgentie van 
hulpverlening sterk 
toeneemt. 

 
4. Bevuiling. 

 

 Bevuilde wonden 
kunnen gemakkelijker 
infecteren wat 
eveneens de ernst doet 
toenemen.  Als 
hulpverlener is het zeer 
belangrijk om vooral bij 
een tweede en derde 
graad brandwonde 
deze steriel te 
bedekken. 

 
5. Oorzaak en duur van het 

contact. 
 

 Ook chemische stoffen 
zoals 
schoonmaakmiddelen 
kunnen brandwonden 
veroorzaken. Bij 
chemische 
verbrandingen dienen 
we eveneens 
overvloedig te spoelen 
met water. Om de 
chemische verbranding 
te stoppen,  moet de 
chemische stof zoveel 
mogelijk verdund 
worden. Daarom niet 
enkel koelen, maar ook 
spoelen. 

 

7.2 Tweede graad 

 
Wat? 
 
Bij tweede graad brandwonden ontstaat een blaar.  In deze 
blaar kan een vochtophoping zitten. 
 
Symptomen? 
 

 Roodheid van de huid 

 Blaarvorming met vochtophoping 

 Hevige pijn 
 

 
 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Zelfde behandeling als bij eerste graad brandwonden 

 Nooit de blaar opensteken 
 

7.3 Derde graad 

 
Wat? 
 
Totale vernietiging en verkoling  van de huid.  Meestal hebben 
deze slachtoffers geen pijn meer op de plaats van verbranding 
daar alle huid en ook de zenuwuiteinden vernield zijn. 
 
Symptomen? 
 

 Zwarte verkleuring van de huid. 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Bedek de wonde zo steriel mogelijk en verwittig 
gespecialiseerde hulp of voer het slachtoffer zelf af 
naar, bij voorkeur, een brandwondencentrum. 
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6. Leeftijd en algemene 
toestand. 

 

 Door de grote 
vooruitgang in de 
behandeling van 
brandwonden - shock 
en infectiecontrole zijn 
de overlevingskansen 
bij ouderen gestegen. 

 Om momenteel een 
prognose te bepalen is 
vaak de 
longverbranding de 
bepalende factor. 

 
7. Kleding 

 

 Het spreekt voor zich 
dat sterk brandbare 
kleding de 
brandwonden kunnen 
verergeren.  Nylon 
bijvoorbeeld  is  zeer 
brandbaar. 

 
_________________________ 
 
7. Brandwonden 
 
7.1 Een eerste graad 
brandwonde herkennen we 
aan de …(51) kleur, lichte 
…(52) en de …(53). De 
voornaamste behandeling is 
…(54) en nadien een …(55) 
aanbrengen. Om te 
beschermen dekken we de 
wonde …(56) af. 
 
7.2 Een tweede graad 
brandwonde kenmerkt zich 
aan de …(57). We zien er op 
toe dat de blaar zeker niet 
…(58) wordt! De behandeling is 
…(59) als bij eerste graad 
brandwonden. 
 
7.3 Derde graad 
brandwonden kenmerken zich 
door …(60) van de huid. We 
zorgen zo snel mogelijk voor 
…(61) en bedekken zo …(62) 
mogelijk. 

7.4 Tips voor de hulpverlener 

 

 Aanbrengen van een steriel verband bij brandwonden: 
 

o Indien geen steriel verband beschikbaar is, kan 
een propere keukenhanddoek gebruikt worden.  
De binnenkant is meestal steriel daar deze 
gestreken werd.  Het verband kan men eveneens 
vochtig maken om verder te koelen en de pijn te 
verzachten. 

 
o Bij grote uitgebreide wonden kan een laken 

gebruikt worden. 
 

 
 

 Bij handverbrandingen steeds de ringen verwijderen.  
De vingers zwellen en ringen kunnen dan een gevaar 
betekenen voor de bloeddoorstroming van de vinger. 

 

 Voorkom eventueel shock (zie verder in de cursus). 
 

 Gebruik nooit olie of vet om de brandwonde te 
verzorgen.  Dit verhoogt de kans op besmetting 
aanzienlijk! 

 

 Verspil geen tijd met kleding uit de wonde zelf los te 
maken.  Hierdoor wordt de huid nog meer 
beschadigd.  Omliggende kleding kan wel verwijderd 
worden. 
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Vrieswonden 
 
Als je na een koude duik 
ergens binnenkomt om op te 
warmen dien je eerst centraal 
op te warmen. 
 
Warme soep is dan efficiënt.  
 
Wat je beter niet kan doen is je 
verkleumde handen of voeten 
op de verwarming leggen. 
 
De oppervlakkige bloedvaten 
gaan dan onmiddellijk 
openstaan en nog meer koud 
bloed gaat circuleren met als 
gevolg: nog meer 
warmteverlies. 
 
_________________________ 
 
8. Vrieswonden 
 
Een slachtoffer met eerste 
graad vrieswonden helpen we 
door te laten …(63) en 
herkennen we aan …(64), 
…(65).  …(66) kan eveneens 
voorkomen. 
 
Tweede graad vrieswonden zijn 
…(67) van kleur en kunnen 
…(68) vertonen. 
 
Bovendien is het …(69).  We 
helpen door …(70) te geven en 
eventueel …(71) te verwittigen. 
 
Bij vrieswonden van de derde 
graad is er …(72) van het 
weefsel en de behandeling is 
…(73) aan …(74) graad 
vrieswonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vrieswonden 
 
Wat? 
 
Deze wonden komen voor bij drenkelingen in ijswater of bij 
slachtoffers die te lang in zeer koud water hebben vertoefd. 
Ook vrieswonden worden zoals brandwonden in drie graden 
onderverdeeld. 
 
Symptomen? 
 

 Eerste graad: 
o Bleke huid en tintelingen 
o Verstijfde vingers en tenen 
o Zwelling en jeuk 

 

 Tweede graad: 
o Paarse huid 
o Blaren gevuld met  
o bruinblauw, bloederig vocht 
o Gevoelloosheid 

 

 Derde graad: 
o Bruinachtige huid, bedekt met korsten.  De 

huid sterft af. 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Eerste graad: 
o Laat het slachtoffer bewegen.  Door beweging 

wordt de circulatie terug op gang gebracht. 
 

 Tweede graad: 
o Geef warme drank (geen alcoholische 

dranken) 
o Verwittig gespecialiseerde hulp of breng het 

slachtoffer naar een ziekenhuis.  Nooit het 
slachtoffer warm wrijven! 

 

 Derde graad:  
o Zelfde behandeling als bij een tweede graad 
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Breuken 
 
Men spreekt van een breuk of 
fractuur wanneer de 
samenhang van het 
beenderweefsel verbroken is. 
Oorzaken hiervan kunnen zijn: 
val, verplettering, 
beenderziekte, schok, … 
 
Men onderscheidt meestal 
drie soorten breuken: 
 
Gesloten breuk: het been is op 
één plaats gebroken en de huid 
is niet beschadigd. 
 
Open breuk: het been is op 
één plaats gebroken en een 
beenstuk is door de huid 
gedrongen. 
 
Meervoudige breuk: één of 
meerdere botten zijn op diverse 
plaatsen gebroken. Deze 
breuken kunnen open of 
gesloten zijn. 
 

 
 
Algemene symptomen van 
breuken zijn:  
 

 gedeeltelijke of totale 
onbruikbaarheid van het 
lidmaat 

 

 zwelling, pijn, abnormale 
stand,  

 

 wonde met bloeding bij 
open breuken. 

 

 
 
 

9. Breuken 

9.1 Schedelbreuk 

 
Wat? 
 
De schedel kan op één of meerdere plaatsen gebroken zijn. 
 
Symptomen? 
 

 Hoofdpijn 

 Bewustzijnsstoornissen 

 Braakneigingen 

 Hoofdwonde 

 Zichtbare botfragmenten zijn mogelijk 

 Verlies van bloed / hersenvocht via neus, oren, mond 

 Blauwe verkleuring rond de ogen kan voorkomen (zie 
foto inwendige bloeding) 

 
EHBO maatregelen? 
 

 Controle vitale functies (tekenen van circulatie) 

 Hoofd onbeweeglijk houden (laat bv een helm van 
een motorrijder steeds opstaan => ook bij een bewust 
slachtoffer op aandringen!). 

 Waarschuw gespecialiseerde hulp 

 Slachtoffer in veiligheidshouding brengen bij braken 
 

9.2 Wervelbreuk 

 
Wat? 
 
Deze breuken komen voornamelijk voor bij: 
  

 Auto-ongevallen 

 Val van grote hoogte  

 Duiken in ondiep water.  
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Driehoeksverband bij 
breuken 
 
Een driehoeksverband kan je 
goed gebruiken om een lidmaat 
te ondersteunen: 
 
Zo ga je tewerk: 
 

 
 
Het verband hierboven loopt 
over beide schouders. 
 
Wanneer slechts één schouder 
gebruikt kan worden gaat men 
zo tewerk: 
 

 
 
 
 

Symptomen? 
 
De symptomen zijn afhankelijk van op welk niveau de breuk 
zich voordoet. 
 

 Pijn op de plaats van de breuk 

 Bij een halswervelfractuur kan het hoofd niet of 
moeilijk bewogen worden. 

 Verlammingsverschijnselen van armen en benen 
kunnen optreden 

 

 
 

9.3 Ribfractuur 

 
Wat? 
 
Een ribfractuur of ribbreuk ontstaat door direct geweld en is 
vaak veelvoudig. 
 
Symptomen? 
 

 Pijn op de plaats van de breuk 

 Moeilijk spreken, angstig, benauwd en moeilijk 
hoesten 

 Oppervlakkige, moeilijke ademhaling 

 Eventueel bloederige fluimen 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Zorg voor vrije luchtwegen 

 Breng het slachtoffer in halfzittende houding 

 Waarschuw gespecialiseerde hulp en stel het 
slachtoffer gerust 

 Bij een zichtbare, open wonde dien je deze steriel af 
te dekken 

  

EHBO maatregelen? 
 

 Controleer de vitale 
functies (tekenen van 
circulatie) 

 Slachtoffer zo weinig 
mogelijk laten 
bewegen en laten 
liggen in de 
aangetroffen houding 

 Bescherm tegen 
onderkoeling 

 Waarschuw 
gespecialiseerde hulp 
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Wanneer je geen 
driehoeksverband ter 
beschikking hebt, kan je het 
slachtoffer op deze manier 
helpen: 
 

  
 
 
Algemene behandeling van 
breuken 
 

 Immobiliseer het lidmaat 
 

 Stelp bloedingen door 
onrechtstreekse druk 

 

 Voorkom infectie door een 
steriel verband aan te 
brengen indien er een 
bloeding aanwezig is. 

 

 Leg geen geïmproviseerde 
spalken aan wanneer 
gespecialiseerde hulp 
onderweg is. 

 
_________________________ 
 
9. Breuken 
 
De voornaamste symptomen 
van een breuk zijn: …(75), 
…(76) en …(77).  Indien we 
een open breuk aantreffen 
leggen we een …(78) aan en 
zorgen dat dit niet …(79) op de 
wonde.  Verder zorgen we voor 
…(80)en laten het steeds 
nakijken door …(81). 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Bekkenfractuur 

 
Wat? 
 
Een bekkenfractuur kan voorkomen als gevolg van een 
val.  De behandeling kan eenvoudig zijn en bestaan uit 
bedrust en  pijntherapie. 
Als de bekkenfractuur ontstaat ten gevolge van een zwaar 
ongeval kan het verloop veel ernstiger zijn. Afhankelijk van de 
uitgebreidheid van het bekkenletsel kan er een 
levensbedreigende situatie ontstaan door fors bloedverlies.  
Snel gespecialiseerde hulp inroepen is dan de prioriteit. 
 
Symptomen? 
 

 Pijn ter hoogte van de breuk 

 De voet, langs de kant van de beschadigde heup, kan 
korter zijn en meer naar buiten liggen tov de andere 
voet. 

 shock 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Controle vitale functies (teken van circulatie zoeken) 

 Gespecialiseerde hulp 

 Voorkom shock 

 Manipuleer het getroffen lidmaat niet 
 
_________________________________________________ 
 
Spalken 
 
Dit is het fixeren van een gewricht zodat beweging wordt 
beperkt. Het is een tijdelijke behandeling om de pijn te 
verzachten of om verdere letsels te voorkomen. 
 
Nader onderzoek en behandeling zijn steeds 
noodzakelijk. 
 
Tape en verband worden meestal gebruikt bij het spalken. 
Met voorwerpen zoals hout of metaal kan vaak een spalk 
geïmproviseerd worden. 
 
Als men besluit om te spalken, zorg dan dat het 
bovenliggende en onderliggende gewricht mee gefixeerd 
wordt. 
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10.1 Verstuiking 
 
Bij een verstuiking dienen we 
eerst te …(82). 
 
Dit vermindert de …(83) en de 
…(84).  Het lidmaat in …(85) 
brengen kan eveneens de 
…(86) verminderen. 
 
Een …(87) en …(88) verband 
geeft het gewricht extra …(89). 
 
Om een elleboog of 
kniegewricht steun te geven: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Werk steeds naar het hart toe 
 

 

 

 

 

10. Letsels van de gewrichten 
 

10.1 Verstuiking 
 
Wat? 
 
Een abnormale beweging van het gewricht kan een uitrekking 
of scheuring van de gewrichtsbanden veroorzaken. 
Na de overbelasting komen de skeletdelen terug in de 
normale stand 
 
Symptomen? 
 

 Pijn voornamelijk bij beweging en druk. 

 Functiebeperking. 

 Zwelling door vochtuitstorting of bloed. 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Geef rust aan het gewonde lidmaat 

 Koel met ijs (dit verzacht de pijn en gaat de zwelling 
tegen) 

 Leg een immobiliserend en licht drukkend verband 
aan 

 Breng het lidmaat in hoogstand (werkt ontzwellend) 

 Nooit bij EHBO het gewricht masseren of 
opwarmende zalven gebruiken. 

 
_________________________________________________ 
 
Aanleggen van een fixerend, licht drukkend verband van 
de hiel: 

 

 

Een vinger steun geven doe je zo: 
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10.2 Ontwrichting 
 
 

 
 
 
Bij een ontwrichting stellen we 
hoofdzakelijk …(90), …(91), 
…(92) en …(93) vast. 
 
We behandelen door te …(94) 
en te …(95). 
 
We trachten nooit zelf het 
gewricht terug op zijn …(96) te 
krijgen. 
 
 
Letsels van spieren en pezen 
 
11.1 Spierkramp 
 
Dit is het plots en hevig …(97) 
van een spier. 
 
Het komt vaak voor na 
langdurige …(98). 
 
We helpen het slachtoffer door 
de spier …(99), te …(100) en 
eventueel te behandelen met 
lokale …(101). 
 
 

 
 
 
 
 
 

10.2 Ontwrichting 

 
Wat? 
 
Door een verkeerde beweging worden de gewrichtsbanden 
gescheurd en verliezen de gewrichtskoppen hun normale 
positie ten opzichte van elkaar. 
 
Dit komt voornamelijk voor  aan de schouder, vinger, heup en 
knie. 
 
Symptomen? 
 

 Pijn 

 Abnormale stand van het gewricht 

 Functieverlies 

 Zwelling 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Immobiliseer het gewricht 

 Koel met ijs (pijn en zwelling tegengaan) 

 Vervoer het slachtoffer naar een arts of verwittig 
gespecialiseerde hulp. 

 Tracht nooit zelf het gewricht terug op zijn plaats te 
krijgen! 

11. Letsels van spieren en pezen 

11.1 Spierkramp 

 
Wat? 
 
De spier schiet plots in haar functie te kort door zuurstoftekort 
en opstapeling van afvalstoffen (melkzuur).  Dit fenomeen 
doet zich meestal voor na langdurige en zware inspanningen. 
 
Symptomen? 
 

 Plots en hevig samentrekken van een spier (vaak 
komt dit voor in de kuit). 

 
EHBO maatregelen? 
 

 Rek de spier uit 

 Masseer de spier 

 Lokale warmte en warmmakende zalven werken 
uitstekend 
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11.2 Spierscheur 
 
…(102)en een …(103) van een 
spier kunnen wijzen op een 
spierscheur. 
 
Een …(104) kan eveneens 
optreden. 
 
Het slachtoffer dient alle 
…(105) stop te zetten en de 
hulpverlener kan de …(106) en 
…(107) verminderen door 
…(108) op de spier te leggen. 
 
_________________________ 
 
 
 

 
 
11.3 Peesscheur 
 
Is vergelijkbaar met een 
…(109) maar de pijn is meestal 
…(110). 
 
Bij een volledige peesscheur 
zal de …(111) niet meer 
kunnen …(112). 
 
Ook hier dienen we het 
slachtoffer te helpen met 
…(113) en de …(114) laten 
stop te zetten. 
 

 

 

 

 

11.2 Spierscheur 

 
Wat? 
 
Een spierscheur ontstaat meestal door een ingehouden 
beweging.  De scheur kan minimaal zijn maar kan ook volledig 
voorkomen. 
 
Symptomen? 
 
Algemeen: 
 

 Pijn 

 Gestoorde functie 

 Bloeduitstorting (blauwe verkleuringen) kan 
voorkomen 

 
Bij grote spierscheuren: 
 

 Plotse hevige en snijdende pijn 

 Functieverlies 

 De twee delen van de gescheurde spier trekken 
samen.  Hierdoor is een put te voelen met aan de 
boorden knobbeltjes. 

 Bloeduitstorting en zwelling zijn merkbaar 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Activiteit stopzetten 

 Koelen met ijs 

 Immobiliseren 

 Grote spierscheuren moeten gehecht worden 
 

11.3 Peesscheur 

 
Wat? 
 
Een peesscheur ontstaat op dezelfde wijze als een 
spierscheur.   
 
Symptomen? 
 

 Vergelijkbaar met een spierscheur maar de pijn is 
gelokaliseerder 

 Functie is meer gestoord dan bij een spierscheur daar 
de spier niet meer kan samentrekken 

 
EHBO maatregelen? 
 

 EHBO is hetzelfde als bij een spierscheur 
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Bewustzijns-stoornissen 
 
Hoe stel je de 
bewusteloosheid vast? 
 

 Spreek het slachtoffer aan 
en klap in de handen 

 Stel hierbij eenvoudige 
vragen 

 
Indien het slachtoffer niet 
reageert op deze prikkels, 
mag je besluiten dat het 
slachtoffer bewusteloos is. 
 
Hoe handelen bij een 
bewusteloos slachtoffer? 
 
Zorg voor vrije luchtwegen 
Blijf de tekenen van circulatie 
controleren (zie BLS) 
Breng het slachtoffer in 
veiligheidshouding (zie BLS) 
 
Soms reageert het slachtoffer 
op een totaal inadequate 
manier. 
 
We spreken dan van een 
verstoord bewustzijn. 
 
Diverse factoren kunnen 
hiervan de oorzaak zijn.  
Beschouw dit steeds als ernstig 
en verwittig gespecialiseerde 
hulp! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bewustzijnsstoornissen 

12.1 Syncope 

 
Wat? 
 
Dit is een kortstondig, plots bewustzijnsverlies als gevolg van 
een zuurstoftekort in de hersenen. 
 
Mogelijke oorzaken kunnen zijn: pijn, plots rechtkomen na 
neerliggen, lang rechtop staan, plots stoppen met een zware 
lichamelijke inspanning, te weinig vochtopname, … 
 
Symptomen? 
 

 Het slachtoffer voelt zich: zwak, onwel, misselijk, 
duizelig 

 Het slachtoffer kan zwarte vlekken voor de ogen zien 

 Het slachtoffer wordt bleek en begint te zweten 

 Kortstondig bewustzijnsverlies 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Leg het slachtoffer op de rug en zorg voor vrije 
luchtwegen 

 Breng de benen hoger dan het lichaam 

 Indien blijvend bewusteloos; leg het slachtoffer in 
veiligheidshouding 

 Als het slachtoffer bijkomt: traag laten rechtkomen en 
in de frisse lucht brengen 
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12.1 Syncope 
 
Een syncope kunnen we 
herkennen aan het kortstondige 
…(115) en …(116) voor de 
ogen. 
 
Het slachtoffer kan zich 
…(117), …(118), …(119) en 
…(120) voelen.  Ook het 
…(121) en …(122) uitzicht zijn 
symptomen. 
 
Als hulpverlener leggen we het 
slachtoffer op de …(123) en 
zorgen voor …(124). 
 
De …(125) leggen we in 
…(126) en wanneer het 
slachtoffer bijkomt laten we 
deze …(127) rechtkomen.  
 
Indien mogelijk brengen we het 
slachtoffer in de …(128). 
 
Als het slachtoffer niet bijkomt 
leggen we deze in …(129). 
 
12.2 Hersenschudding / 
Hersenkneuzing 
 
Bij een hersenschudding treedt 
er bewustzijnsverlies  op 
gedurende seconden of 
minuten en heeft hij / zij last 
van het …(130). 
 
Kortstondig …(131) kan 
eveneens voorkomen. 
 
Bij een hersenkneuzing is het 
…(132) veel …(133). 
 
We zorgen voor …(134) en 
controleren de …(135). 
 
Eveneens dienen we …(136) te 
verwittigen en af te schermen 
tegen het …(137). 
 
 
 
 
 
 

12.2 Hersenschudding / Hersenkneuzing 

 
Wat? 
 
Een hersenschudding is het dooreenschudden en 
beschadigen van de hersenen door een uitwendige oorzaak. 
 
De omvang van de schade is afhankelijk van de kracht van 
het uitwendige geweld en van de plaats waar de hersenen 
dooreen geschud werden. 
 
Wanneer het gaat om een microscopische kleine 
hersencellenbeschadiging dan spreken wij van een 
hersenschudding. 
 
Gaat het om grotere beschadigingen dan spreken we over 
een hersenkneuzing. 
 
Symptomen? 
 
Hersenschudding: 
 

 Bewustzijnsverlies gedurende een paar seconden of 
minuten 

 Geheugenverlies: het slachtoffer weet niet wat er is 
gebeurd. 

 Hoofdpijn 

 Misselijkheid en duizeligheid 

 Last van licht 

 Onrust (vooral bij kinderen) 
 
Hersenkneuzing: 
 

 Bewustzijnsverlies gedurende een langere tijd 

 Ademhaling en hartslag hebben neiging te vertragen 

 Projectielbraken (explosief braken zonder enig 
voorteken) 

 
EHBO maatregelen? 
 

 Zorg voor vrije luchtwegen 

 Controleer op tekens van circulatie 

 Waarschuw gespecialiseerde hulp 

 Scherm af van het licht indien het slachtoffer hierover 
klaagt 
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Beroerte 
 
De medische benaming voor 
een beroerte is: CVA, wat staat 
voor Cerebrovasculair accident.  
 
Letterlijk betekent dit “ongeluk 
in de bloedvaten van de 
hersenen”. 
 
De gevolgen van een beroerte 
zijn afhankelijk van de omvang 
en de plaats in de hersenen 
waar ze zich voordoet. 
 
Een beroerte in de ene 
hersenhelft zorgt vaak voor een 
verlamming van de 
tegenovergestelde kant van het 
lichaam. 
 
Maar er zijn ook minder 
zichtbare gevolgen zoals 
gedeeltelijke blindheid, 
spraakstoornissen, 
gedragsveranderingen, enz. 
 
_________________________ 
 
 
12.3 Beroerte 
 
Plotse …(138), …(139), 
…(140), …(141),…(142), 
…(143) en een …(144) 
ademhaling zijn de 
belangrijkste symptomen. 
 
We zorgen voor …(145), 
controleren …(146) en bellen 
…(147). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3 Beroerte 

 
Wat? 
 
Een beroerte is een veralgemeende term voor: 
 
Hersenbloeding: Bloeduitstorting in de hersenen door het 
barsten van een bloedvat. 
 
Hersenembolie: Verstopping van een bloedvat in de 
hersenen, veroorzaakt door een losgekomen klonter. Deze 
klonter wordt door de bloedstroom meegevoerd en 
veroorzaakt een afsluiting van een nauwer bloedvat. 
 
Hersentrombose: Een verstopping van een bloedvat in de 
hersenen.  Dit door het vormen van een klonter ter plaatse.  
Ten gevolge van deze aandoeningen wordt een deel van het 
hersenweefsel niet meer van zuurstof voorzien. De cellen in 
dit deel van de hersenen sterven af. 
 
Symptomen? 
 

 Wankele manier van lopen 

 Plotse hoofdpijn 

 Verwardheid 

 Spierverzwakking of verlamming aan één zijde van 
het lichaam (halfzijdige verlamming) 

 Spraak- en gezichtsstoornissen 

 Afhangende mondhoek 

 Snurkende ademhaling 

 Bewusteloosheid 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Zorg voor vrije luchtwegen 

 Controleer de tekenen van circulatie 

 Verwittig gespecialiseerde hulp 
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Epilepsie 
 
Epilepsie is te wijten aan een 
tijdelijke abnormale prikkeling 
van de hersencellen. 
 
Het kan aangeboren zijn of 
later optreden. 
 
Mensen met epilepsie wensen 
vaak dat er geen 
gespecialiseerde hulp 
gewaarschuwd wordt. 
 
Zij dragen vaak een nota bij 
zich waarin ze deze wensen 
kenbaar maken 
 
_________________________ 
 
 
12.4.1 Grand Mal 
 
We herkennen deze vorm aan 
vooral de …(148) bewegingen 
en het controleverlies van de 
…(149) en …(150). 
 
We beletten de schokkende 
bewegingen …(151). 
 
Na de aanval zorgen we voor 
…(152) en controleren op 
…(153). 
 
Indien mogelijk zorgen we voor 
een …(154) en verwittigen 
gespecialiseerde hulp bij 
…(155), …(156) of …(157). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 Epilepsie 

 
Men onderscheidt verschillende vormen epilepsie met elk hun 
specifieke symptomen. We beperken ons hier tot de meest 
relevante vormen. 

12.4.1 Grand Mal 

 
Wat? 
 
Veralgemeende aanval. Het slachtoffer kan, als voorteken van 
deze aanval, een plotse gewaarwording hebben (smaak, geur, 
geluid, gevoel, beeld).  Gedurende de aanval is het slachtoffer 
bewusteloos en zal hij geleidelijk ontwaken. 
 
Symptomen? 
 
Deze aanval verloopt in drie fasen met hun specifieke 
symptomen: 
 

 Gespannen fase: 
Alle spieren staan voortdurend gespannen. Deze 
spanning neemt geleidelijk toe. 

 

 Schokkende fase: 
Spieren spannen en ontspannen zich zodat 
schokkende bewegingen ontstaan. Het slachtoffer 
verliest controle over darmsluitspier en blaassluitspier. 

 

 Ontspanningsfase: 
De spierschokken verminderen geleidelijk en het 
slachtoffer verliest speeksel. Er kan ook bloedverlies 
optreden daar de tong beschadigd is door een 
tongbeet. 

 
EHBO maatregelen? 
 

 Werk de bewegingen niet tegen en tracht niets tussen 
de tanden te steken. 

 Tracht obstakels te verwijderen waaraan het 
slachtoffer zich kan kwetsen. 

 Zorg na de aanval voor vrije luchtwegen en controleer 
de tekens van circulatie. 

 Zorg voor een rustige omgeving .  Vermijd overmatige 
prikkelingen daar dit een tweede aanval tot gevolg 
kan hebben. 

 Verwittig gespecialiseerde hulp wanneer: het de 
eerste aanval betreft, er bijkomende letsels zijn en/of  
bij lange bewusteloosheid 
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12.4.2 Petit Mal 
 
Het is een …(158) aanval die 
zich beperkt tot een bepaald 
…(159). 
 
Het getroffen lichaamsdeel zal 
zich eerst …(160) waarna het 
begint te …(161). 
 
Nadien zal het lichaamsdeel 
zich terug …(162). 
 
We zorgen dat het slachtoffer 
zich niet kan …(163) en 
brengen hem in een …(164) 
omgeving. 
 
_________________________ 
 
12.4.3 Absence 
 
Deze vorm komt vaak voor bij 
…(165) en herkennen we aan 
de: 
 
…(166) 
…(167) 
…(168) 
 
Het slachtoffer weet vaak niet 
dat er een aanval geweest is. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.4.2 Petit Mal of de gelokaliseerde aanvallen 

 
Wat? 
 
De aanval beperkt zich tot een bepaald lichaamsdeel. Het 
getroffen lichaamsdeel wordt stijf waarna ritmische schokken 
optreden. 
 
Let op want deze aanval kan algemeen worden! 
 
Symptomen? 
 
Symptomen zijn dezelfde als bij de grand mal maar nu 
gelokaliseerd tot een bepaald lichaamsdeel; 
 

 Gespannen fase 

 Schokkende bewegingen 

 Ontspanningsfase 
 
EHBO maatregelen? 
 
Zelfde als bij een grand mal 
 

12.4.3 Absence 

 
Deze vorm komt meestal voor bij kinderen. 
 
Plots staart het kind voor zich uit en knippert met de oogleden. 
Er treedt een korte tijd van bewegingsloosheid en afwezigheid 
op. Het slachtoffer weet vaak niet dat hij / zij een aanval 
doorgemaakt heeft. 
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Zonneslag - Hitteslag 
 
Onze normale inwendige 
lichaamstemperatuur bedraagt 
37°C. 
 
Het lichaam tracht 
temperatuurstijgingen te 
compenseren door zweten (Dit 
is een vorm van afkoeling door 
vochtverdamping). 
 
De lichaamstemperatuur kan 
stijgen als de vochtverdamping 
wordt belemmerd. 
 
Dit kan krampen, uitputting en 
hersenbeschadigingen 
veroorzaken. 
 
_________________________ 
 
12.5 Zonneslag 
 
Symptomen bij een 
zonneslag zijn: …(169), 
…(170), …(171), …(172), 
…(173). 
 
We zorgen voor een …(174) 
omgeving en leggen …(175) op 
het voorhoofd. 
 
12.6 Hitteslag 
 
Bij een hitteslag dienen we 
de …(176) uit te doen en 
…(177) af te koelen. 
 
Bovendien verwittigen we 
…(178). 
 
Symptomen zijn: …(179), 
…(180), …(181), …(182). 
 

 

12.5 Zonneslag 

 
Wat? 
 
Ontstaat door een ontregeling van het warmtecentrum in de 
hersenen ten gevolge van directe zonnestraling op het hoofd. 
Deze slachtoffers kunnen bewusteloos raken. 
 
Symptomen? 
 

 Rood gezicht 

 Droge huid 

 Hoofdpijn en duizeligheid 

 Dorst 

 Braakneigingen 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Haal het slachtoffer uit de zon en breng deze in 
halfzittende houding 

 Leg koude kompressen op het voorhoofd 

 Verwittig eventueel gespecialiseerde hulp 
 

12.6 Hitteslag 

 
Wat? 
 
Hitteslag treedt op wanneer men te lang in een warm milieu 
verblijft en het zweetproces belemmerd wordt. (vb door te 
isolerende kleding).  De lichaamstemperatuur kan tot 41°C 
oplopen, waardoor een gevaar voor stuipen of 
bewusteloosheid ontstaat. 
 
Symptomen? 
 

 Niet meer zweten 

 Vlugge en plotse temperatuurstijging 

 Snelle hartslag 

 Snelle hijgende ademhaling 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Trek de kledij van het slachtoffer uit 

 Koel voorzichtig af (vb. besprenkelen met koud water) 

 Zorg voor vrije luchtwegen 

 Verwittig gespecialiseerde hulp 
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Koudebevanging 
 
Een normale 
lichaamstemperatuur varieert 
tussen de 36°C - 37°C. 
 
De koude oefent een 
beschermende functie uit op de 
hersenen waardoor slachtoffers 
grotere overlevingskansen 
hebben bij een reanimatie. 
 
Een zeer goed hulpmiddel is 
het isothermisch- of 
overlevingsdeken bij de 
opwarming. (Gouden kant naar 
buiten en zilveren naar binnen) 
 
 

 
 
 
_________________________ 
 
12.7 Koudebevanging 
 
Als hulpverlener kunnen we het 
slachtoffer helpen door …(183) 
dranken en .. (184) te geven. 
 
Een …(185) deken is zeer 
efficiënt. 
 
Indien nodig starten we de 
…(186) procedure. 
 
Blijf de tekens van circulatie 
controleren! 
 

 

12.7 Koudebevanging 

 
Wat? 
 
Koudebevanging of Onderkoeling is een toestand waarbij de 
lichaamstemperatuur  van een persoon zover is gedaald dat 
het gehele werkingsmechanisme van ons lichaam in gevaar 
komt. 
 
Bij onderkoeling is het mogelijk een verdrinking in zeer koud 
water te overleven. Het slachtoffer verliest het bewustzijn en 
de hartslag stopt. Door de koude van het water raken de 
hersenen niet zo snel beschadigd. Reanimeren in deze 
situaties is zeker een must! 
 
Koudebevanging treedt op wanneer men te lang aan koude 
blootgesteld wordt. Vb. te lang met natte kleding in de wind 
staan, te lange ijsduiken, … 
 
Symptomen? 
 
Symptomen kan men onderverdelen in fasen: 
 

 Eerste fase: Afkoeling van 37°C tot 34°C. Sterke 
rillingen tot spierkrampen, koudegevoel aan handen 
en voeten, versnelde ademhaling. 

 Tweede fase: Afkoeling van 34°C tot 27°C. Het rillen 
en de krampen houden op, pijn neemt af, ademhaling 
verzwakt. 

 Derde fase: Afkoeling van 27°C tot … 
Verlammingsperiode, alle levenstekens zijn 
verdwenen en de schijndood / dood treedt in. 

 
EHBO maatregelen? 
 

 Warme dranken (geen alcohol) 

 Suiker / druivensuiker zijn een grote hulp. 

 Wikkel het slachtoffer in dekens en ontdoe van 
eventuele natte kledij. Gebruik eventueel een 
overlevingsdeken. 

 Het slachtoffer kan eveneens met lichaamswarmte 
van de hulpverlener geholpen worden. 

 Nooit agressief opwarmen! (vb. warm bad) 

 Indien nodig: gespecialiseerde hulp 
 
_________________________________________________ 
 
In combinatie met een overlevingsdeken is de techniek, 
hiernaast, zeer efficiënt voor opwarming. 
 
De rode stippen zijn warmtebronnen. 
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Shock 
 
Er ontstaat zuurstoftekort op 
cellulair niveau. 
 
Onmiddellijk en correct 
handelen is van cruciaal 
belang. 
 
Naar gelang de oorzaak 
verdelen we shock in; 
 

 Hypovolemische shock 

 Cardiogene shock 

 Obstructieve shock 

 distributieve shock.  
 
Emotionele of psychologische 
shock zoals vaak vermeld in 
nieuwsberichten over 
verkeersongevallen duidt op 
een mentale toestand na een 
traumatische gebeurtenis en is 
geen acute levensbedreigende 
situatie. 
 
_________________________ 
 
13. Shock 
 
Shock is …(187) en dient 
behandeld te worden door een 
eventuele …(188) te stelpen. 
 
Het slachtoffer …(189) te 
houden en de benen in …(190) 
te brengen. 
 
Indien nodig starten we BLS en 
verwittigen gespecialiseerde 
hulp. 
 
 Shock herkennen we aan: 
…(191), …(192), …(193), 
…(194). 

 

 

 

 

 

13. Shock 
 
Wat? 
 
De shock is een verdedigingsreactie van het organisme, 
veroorzaakt door een aanslag op dit organisme (ongeval). 
 
De oorzaak van de shock is een reactie op een sterke 
bloeddrukverlaging. 
 
Deze reactie heeft als doel het maximum aan bloed te 
verschaffen aan de hersenen en aan het hart d.w.z. de vitale 
organen, ten nadelen van de andere delen van het lichaam.  
 
Symptomen? 
 

 Koude, klamme huid. 

 Bleekgrauw gemarmerd uitzicht van de huid. 

 Versnelde ademhaling maar zeer zwak. 

 Woeligheid, onrust, verwardheid, verdoofdheid. 
 
EHBO maatregelen? 
 

 Oorzaak van de shock wegnemen (Elektriciteit 
uitschakelen bij elektrocutie, gaskraan dichtdraaien en  
vensters openen, bloedingen stelpen, enz.) 

 Benen in hoogstand brengen 

 Houd het slachtoffer warm en comfortabel 

 Leg het hoofd eventueel opzij (eventueel braaksel kan 
zo uit de mond lopen). 

 Start BLS indien noodzakelijk 

 Roep gespecialiseerde hulp in. 

 Indien zuurstof voorhanden: Geef zuurstof! 
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Ontsmettings –middelen 
 
Ontsmettingsmiddelen 
gebruiken we om bacteriën of 
andere micro-organismen te 
doden. 
 
Hierdoor voorkomen we 
wondinfecties. 
 
Tal van ontsmettingsmiddelen 
zijn vrij verkrijgbaar bij de 
apotheker. Hieronder enkele 
richtlijnen voor het gebruik van 
ontsmettingsmiddelen: 
 
1.Gebruik kleurloze 
ontsmettingsmiddelen: 
gespecialiseerde hulp kan zo 
de wonde beter beoordelen 

 
2.Gebruik geen alcoholische 
producten: Alcohol op zich is 
een goed ontsmettingsmiddel 
maar beschadigt de nog 
gezonde huidcellen en is zeer 
pijnlijk voor het slachtoffer. 

 
3.Reinig (indien mogelijk) 
eerst de wonde met water of 
fysiologische zoutoplossing. 

 
4.Ontsmet daarna met een 
universeel 
ontsmettingsmiddel. 

 

_________________________ 

 

 

(Snelverband) 

 

14. Overzicht verbanden 

14.1 Wondpleisters 

 
Wat? 
 
Zijn kleefpleisters met in het midden een gaasje.   Deze zijn te 
koop in allerlei vormen en kleuren.  
 
Wanneer? 
 
Bij kleine verwondingen die niet hard bloeden. 
 
Waar? 
 
Overal op het lichaam te gebruiken. 
 
 

  
 
 
 

14.2 Snelverband 

 
Wat? 
 
Compleet verband met een steriel gaas en vochtopnemend 
kompres. Deze zitten samen vast aan een korte en een lange 
zwachtel, die (al of niet) eindigen in een stuk kleefpleister.  
Dit verband kan snel en steriel aangebracht worden. 
 
Wanneer? 
 
Handig bij kleine verwondingen 
 Steriel aan te leggen met vuile handen.  
 
Waar? 
 
Je legt ze aan op armen en benen. Ze zijn niet zo handig voor 
gebruik op handen, voeten, gewrichten en hoofd. 
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Regels voor de 
zwachteltechniek 
 
1. Voorkom stuwing: 
Verband gelijkmatig en niet te 
strak aanleggen. 
 
Bij een te strak verband 
veroorzaakt men een 
verstoorde doorbloeding. 
 
2 Werk steeds naar het hart 
toe: Vb. wonde aan de 
onderarm => begin aan de pols 
en werk omhoog. 
 
3. Overlap voldoende en werk 
gelijkmatig: Overlap geheel of 
gedeeltelijk de vorige winding 
(Tussen de windingen mag 
geen huid zichtbaar zijn).   
 
4. Bewaar een constante 
spanning! 
 
5. Ondersteun het 
lichaamsdeel: Laat een arm of 
been op een tafel / stoel rusten. 
 
Vraag eventueel hulp om het 
lichaamdeel vast te houden. 
 
Wanneer het slachtoffer zelf 
een hand omhoog houdt, spant 
het de armspieren waardoor de 
omvang van het lidmaat 
toeneemt. 
 
Na ontspanning kan het 
verband te los zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3 Zwachtels 

 
Wat? 
 
Verbandrolletjes in verschillende materialen en in 
verschillende maten. 
 
Verschillende breedten zijn beschikbaar: 4, 6, 8 of 10 cm. 
 
Voor het aanbrengen ervan zijn verschillende technieken 
mogelijk, afhankelijk van de plaats en de reden: voorbeelden 
van kruisverband, spiraalverband, hielbedekkend verband en 
andere mogelijkheden zijn bijgevoegd ter informatie en als 
leidraad. 
 
Wanneer? 
 
Verstuikingen en andere letsels ter hoogte van de ledematen. 
Kompressen ter plaatse houden. 
 
Leg een steungevend, licht elastisch verband aan (niet 
snoerend) dat functioneel is en niet hindert. 
 
Bij het aanleggen van zwachtels dienen we steeds naar het 
hart toe te werken. 
 
Waar? 
 
Armen, benen en gewrichten. 
 

14.3.1 Aanleggen van een spiraalverband 

 
Kan goed gebruikt worden om kompressen ter plaatse te 
houden. 
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6. Plaats een gewricht in een 
natuurlijke stand: Wanneer 
een gewricht in een verkeerde 
stand is gezwachteld, kan door 
een constante overrekking van 
de buig - of strekspieren 
vermoeidheid en irritatie 
ontstaan. 
 
7. Kies de juiste breedte en 
soort zwachtel: Bij druk - , 
steun -, en immobiliserende 
verbanden worden vaak brede / 
elastische zwachtels gebruik. 
 
8. Leg bij het afrollen van de 
zwachtel de buitenzijde van 
de zwachtelrol op de huid: 
Deze manier van werken 
vermindert het aantal 
vingerbewegingen en zo zal de 
rol minder vlug uit de hand 
vallen. 
 
9. Kies een vaste 
draairichting: Voor 
rechtshandige is dit meestal 
van links naar rechts 
 
 
_________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3.2 Aanleggen van een kruisverband 

 

Wordt eveneens gebruikt om kompressen ter plaatse te 

houden. 

Bovenarm 
 

 

 

Hand 
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Inhoud EHBO koffer. 
 
Elke inhoud van een EHBO 
koffer is anders. 
 
Zorg ervoor dat je jouw EHBO 
koffer goed kent en neem een 
kijkje indien je een vreemde 
koffer gebruikt. 
 
Zo vind je snel het 
noodzakelijke! 
 
Volgende items zouden 
minimaal in een EHBO koffer 
aanwezig moeten zijn: 
 
Steriele kompressen  
 

 5 x 5 cm 

 10 x 10 cm 
 
 
Steriel driehoeksverband  
 

 2 stuks 
 
 
Elastisch gaasverband 
 

 Breedte 5 cm 2 stuks 

 Breedte 7 cm 2 stuks 

 Breedte 10 cm 1 stuk 
 
 
Elastisch crêpeverband 
 

 Breedte 5 cm 2 stuks 

 Breedte 7 cm 2 stuks 

 Breedte 10 cm 1 stuk 
 
 
Steriel snelverband  
 

 1 stuk: 2 m x 5 cm 

 1 stuk: 2 m x 7 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinger 
 
Kan ook gebruikt worden om een vinger steun te geven. 
 
 

 
Voet 
 

 

14.3.3 Aanleggen van een scharnierverband: 

 
Wordt gebruikt om, voornamelijk, knie- of ellebooggewrichten 
steun te geven. 
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Wondpleisters: 
 
Voor de kleine wonde 
 
 
Steriele wondfolie: 
 
Zeer handig voor duikers omdat 
deze op een open wonde kan 
aangebracht worden en 
waterdicht zijn. 
 
Zo kan bv. met een 
schaafwonde toch gedoken 
worden. 
 
Veiligheidsspelden 
 
Handig om een verband vast te 
maken of een arm steun te 
geven met behulp van een 
kledingstuk 
 
 

 
 
 
 
Schaar 
 
Pincet 
 
Rolletje kleefpleister 
 
Ontsmettingsmiddel 
 
Isolatiedeken 
 
Nuttige telefoonnummers 
 
Verbruikslijst (indien 
meerdere  
gebruikers van de koffer) 
 
Ongevalsaangifte 
 
Flowchart (zie einde cursus) 

14.3.4 Aanleggen van een vingerverband: 

 
Kan gebruikt worden om een vinger steun te geven of een 
kompres ter plaatse te houden. 
 

 
 

14.3.5 Aanleggen van een hielbedekkend verband: 

 
 

 
_________________________________________________ 
 
Maak een EHBO koffer niet te groot en te uitgebreid.  Zorg 
dat je kan werken met de inhoud en train regelmatig het 
gebruik! Hieronder vind je enkele praktische 
opbergmogelijkheden: 
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Aanleggen van een 
driehoeksverband 
 
Dek de wonde af met een 
steriel kompres  
 
(bij brandwonden met natte 
kompressen tussen en over de 
vingers / tenen). 
 
1. Leg de gekwetste hand  op 
de driehoek met de pols ter 
hoogte van de lange zijde en 
de vingers wijzend naar de 
rechte hoek.  
 
2. Voer de rechte hoek over de 
vingertoppen en de handrug.  
 
3. Plooi beide punten in en 
kruis ze over de handrug. 
 
4. Bevestig beide punten om de 
pols met een dubbele knoop 
aan de bovenzijde.  
 
5. Dubbele knoop aan de 
bovenzijde. 
 
6. Het verband moet volledig 
dicht zijn. 
 
 
 
Voor een voet ga je 
gelijkaardig tewerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4 Driehoeksverbanden 

 
Wat? 
 
Een driehoeksverband is een, al of niet steriel, doek van 130 
X 90 X 90 cm. 
 
Wanneer? 
 
Dit verband kent verschillende toepassingen in de EHBO. 
 
Zo kunnen we wonden afdekken en breuken gaan 
ondersteunen. Hieronder vind je enkele toepassingen. 
 

14.4.1 Voor het bedekken van een wonde aan de hand / 

voet 
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Bij een breuk van de arm of 
pols kan een 
driehoeksverband een goede 
steun bieden. 
 
Wanneer een sleutelbeen 
gebroken is, wordt het 
driehoeksverband langs de 
niet gebroken zijde 
vastgemaakt. 
 
Dit in tegenstelling tot het 
klassieke verband (zie laatste 
tekening). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4.2 Voor het bedekken van een wonde aan de elleboog, 

knie, onderbeen, arm, … 
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15. Flowchart EHBO 
 
 

  

IS HET SLACHTOFFER  BIJ 
BEWUSTZIJN? 

NEEN 

ADEMT HET 
SLACHTOFFER? 

JA 

NEEN 

Stel het slachtoffer 
gerust 

 

Bewaak de vitale 
functies 

 

Verwittig eventueel 
gespecialliseerde hulp 

 

Verzorg eventuele 
verwondingen: 
bloedingen, breuken, ... 

 

Hou het slachtoffer 
warm 

 

Breng het slachtoffer in 
een confortabele 
positie 

Bewaak de vitale 
functies 

 

Leg het slachtoffer in  
veiligheidshouding 

 

Verwittig 
gespecialiseerde hulp 

 

Hou het slachtoffer 
warm 

 

Verzorg eventueel 
verwondingen 

JA 

Vervolg het BLS 
protocol 
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16. Oplossing ontbrekende woorden 
 

Hyperventilatie 

1) Snelle 2) Lange 3) Inspanning 
4) Sterke emotie 5) Tintelingen 6)Voeten 
7) Lippen 8) Ademnood 

Schaafwonde 

9) Bloeding 10) Pijn 11) Wassen 
12) Ontsmetten 13) Alcoholische ontsmetting 14) Zuurstofwater 

Snij en steekwonde 

15) Vloeit 16) Hoogstand 17) Reinigen 
18) Water 19) NaCl0,9% 20) Niet alcoholische 
oplossing 
21) Drukverband 22) Kompres 23) Zwachtel 

Slagaderlijke bloeding 

24) Hoogstand 25) Drukverband 26) Gespecialiseerde hulp 

Neusbloeding 

27) Dicht te knijpen 28) Recht 

Inwendige bloeding 

29) Moeilijk 30) Shock 31) Pijnklachten 
32) Natuurlijke opening 33) Gespecialiseerde hulp 34) BLS 

Blaren 

35) Vochtblaas 36) Steriele naald 37) Verband 

Splinterwonde 

38) Ontsmet 39) Fijne 40) As41) Na 
42) Steriele naald/grondig ontsmette naald 43) Onder 

Insectensteek 

44) Afkoeling 45) Poeders 46) Zalven 

Tekenbeet 

47) Jeuk 48) Pincet / tekentang 49) Irriteren 
50) Arts 

Een eerste graad brandwonde 

51) Rode 52) Zwelling 53) Pijn 
54)Spoelen met water 55) Vocht inbrengende crème 56) Steriel 

Een tweede graad brandwonde 

57)Blaar 58)Open gemaakt 59)Dezelfde 

Derde graag brandwonde 

60) Verkoling 61) Gespecialiseerde hulp 62) Steriel 
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Vrieswonden 

 
63) Bewegen 64) Een bleke huid en tintelingen 65) Verstijfde vingers en tenen 
66) Zwelling en jeuk 67) Paars 68) Blaren met bruinblauw, 
bloederig vocht 69) Gevoelloos 70) Warme drank 
71) Gespecialiseerde hulp 72) Afsterving 73) Gelijk 
74) Tweede 

Breuken 

75) Pijn 76) Zwelling 77) Onbruikbaarheid 
78) Steriel verband 79) Drukt 80) Immobilisatie 
81) Gespecialiseerde hulp 

Verstuiking 

82) Koelen 83) Pijn 84) Zwelling 
85) Hoogstand 86) Zwelling 87) Immobiliserend 
88) Licht drukkend 89) Steun 

Ontwrichting 

90) Pijn 91) Abnormale stand 92) Functieverlies 
93) Zwelling 94) Immobiliseren 95) Koelen 
96) Plaats 

Sierkramp 

97) Samentrekken 98) Inspanning 99) Uit te rekken 
100) Masseren 101) Warmte 

Spierscheur 

102) Pijn 103) Gestoorde functie 104) Blauwe verkleuring 
105) Activiteiten 106) Pijn 107) Zwelling 
108) IJs 

Peesscheur 

109) Spierscheur 110) Gelokaliseerder 111) Spier 
112) Samentrekken 113) IJs 114) Activiteiten 

Syncope 

115) Bewustzijnsverlies 116) Zwartevlekke 117) Zwak 
118) Onwel 119) Misselijk 120) Duizelig  
121) Zweten 122) Bleek 123) Rug 
124) Vrije luchtwegen 125) Benen 126) Hoogstand 
127) Traag 128) Frisse lucht 129) Veiligheidshouding 

Hersenschudding / hersenkneuzing 

130) Licht 131) Geheugenverlies 132) Bewustzijnsverlies 
133) Langer 134) Vrije luchtwegen 135) Tekens van circulatie 
136) Gespecialiseerde hulp 137) Licht 

Beroerte 

138) Hoofdpijn 139) Verwardheid 140) Halfzijdige verlamming 
141) Spraakstoornissen / gezichtsstoornissen 
142) Afhangende mondhoek 143) Bewusteloosheid 144) Snurkende 
145) Vrije luchtwegen 146) Tekenen van circulatie 147) Gespecialiseerde hulp 
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Grand mal 

148) Schokkende 149) Darmsluitspier 150) Blaassluitspier 
151) Niet 152) Vrije luchtwegen 153) Tekens van circulatie 
154) Rustige omgeving 155) Eerste aanval 156) Bijkomende letsels 
157) Lange bewusteloosheid 

Petit mal 

158) Gelokaliseerde 159) Lichaamsdeel 160) Opspannen 
161) Schokken 162) Ontspannen 163) Kwetsen 
164) Rustige 

Absance 

165) Kinderen 166) Plotse staar 167) Oogknipperingen 
168) Bewegingsloosheid / afwezigheid 

Zonneslag 

169) Rood gezicht 170) Droge huid 171) Hoofdpijn en duizeligheid 
172) Dorst 173) Braakneigingen 174) Koelere 
175) Koude kompressen 

Hitteslag 

176) Kledij 177) Voorzichtig 178) Gespecialiseerde hulp 
179) Niet zweten 180) Temperatuurstijging 181) Snelle hartslag 
182) Snelle hijgende ademhaling 

Koudebevanging 

183) Warme 184) Suikers 185) Overlevingsdeken 
186) BLS 

Shock 

187) Levensbedreigend 188) Bloeding 189) Warm 
190) Hoogstand 191) Koude klamme huid 192) Bleekgrauwe huid 
193) Versnelde zwakke ademhaling 194) Onrustig, verward 
 
 


