610 VËILIGHEID
6.'10,.1.InIeicJing'
behandeld in het'
facetten ovËr veiligheid zijn reeds
Ien aani:al
rrZeilenrrlees
pag!
194 €flzr rfVeilighfcjst. 13
hienvoor cJoór:
lroek
heicJtf en hf ds!, 1g pag. 211-21? tf lilatersportkl edingrt en "Knipooq
naar de histr:rietr Fag. ?84.
In cJit hoofclstuk uillen lde Fien hanclleiding probexen te geven oÍIlr
op een za optimaa.l- mcrgelijke manier zien te vooxkomen dat er iets
iebeuràË en arl.s er echter toch iets aan de knikker isl een ruQ$eáteunt je tt: geven;lroe er gehandelrJ kan uotden.l'{et bl-iif tje echter
moet doent
rnceiliji< nf {er,le} onmoqeiijk om exact aan te q€vefl rrrat
is.
hetzelfde
omrjat geen enkelr; situatie
De ins[ructr:ur moeL dearom rle volgende aspecten zeer goed in het
.

croq houCen:

3lijf

altijcl

ka1m.

Probeer rJe si.tuatie tn overeíen.
Daar naar vaststel l en rrrat je gaat doen'
Dan ierlereen duidelÍjk zijn taak vertellen.
Uergeet niet cjat je veranturoordelijk bent voor de mensen aan boord
en voor het schip.
Dus zorg allereerst voor de pIR50UNLïJKI U{-ïl-IGtlIID van iedereen'
Daar je vetanttur:orrJelijk bent voor de cursistenrhoort ook trij je
ta:ik óm te zoxgan dat iedereen voldor:nde kleren mee heeFtlbv. vaar
t^lanneer is ijat er
.je af hij mooi rdeerrmaar er is kans op regen (utmelenemen
êfizt Erl?t
niet)ruaarschuu.r cian evEnrzodaL ze regenklecling

6.'I0.2. ÏNVENTARÏS F[I R[GT.L,i4NAT AAN BOOND.
I{inimaal'eÊn keer pel ueek moet de totale inventaris plus het
staand en lopencJ urantrhet touulwerk en de zeilen gecontroleerd
brorden.Lli j het constateten van ondeuqdeli jk materiaal r dit vBrvangen of herstellen in overleg met de cursusleider.
De heste r,rerkr,rrijze is om dit als een vast ondetdeel in te bourrren.
Zorq bij het CIverdragen uan het schip dat dit zeer zorgvuldig geUr:ui&rje moet rdeten in u.relke conditie aI het materiaal verkeerd"
Llaar t ij onverurachte situaties het A-e-q,r, handig is om te t'letent
uraar je alles hebtrkan je het, best,e-ffi vaste indeling hebben,
uaar en hoe je het hebt opgeborgenr
Ilit,zelfde geldt voor de pla;:ts uraar je je valIen belegtrhoudt
hierLrij ook een regelmaat 3oÍtr
6" 1 O. 3. AFSPRAKIN ONDI'TLIN6.

0m eíln goede en veilige voortgang van de zeildag te hebbenrmoeten
er Ben aantal zaken duidelijk van tovoren af qnsproken trrorden. Dr:
meest geëigende k,eg hiervoor is: dr-'scltrrr:

voor dat, je afvaart.Ben je hiert
0m uat voor reden ook (moet urel
een geldige zi jn ) niet, bi j r:títI1urezigrvaar dan niet afrvoordirt i',
met de kamp- cursusl eider he'ui

doc:rgenomen urat de af sprakr:n zi jn:
-lr/ie heef t de leiding' (r,rorL1t trirrrl<

eens per ueek afgesprokcn).
-l'Jaar near toer liierbi j kan/mri,'i
cok doorqenomen ulorden ureLkc
moeilijkhedcn er onrJeri,:eg clL.i:asseerd lrofden.
-ïrJat gaan ue doen bij zuaar hrÊ€Te
Dit houdt ín ijat iedereerr he t
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hogfdschip in de gaten hr:udt arl Er trij in rje buurt bliift.Uij
zu,aar ureÊiÏ kan heL noorJzakelÍ.jk zijnndat er cnderureg bes.loten
urordt een andere bestemming te kiezen.l:Jeest hier alert oP.0nderneem nooit íets op eigen houtje.frlaet Br iet,s'gebeutenpbrêêïschuu.r
dan aftijd

Év€r-ra

Bij dit alles ÍYIBEï DI- I[JSTRIJi:T[UR ZiSf{ TÏCTN VERANTIdOORD[LÏJKHTID
Nï r-ï ilND[ ÍïSCt{fl ïT[N rhet is eiln van de belangrijkste zaken betreffende de veiligheid'
6.'l CI. 4. HANiIILItJGIN 0F mAATlll:G[LIlti T[ Ntt4EfJ *1J Z'dAAF tilfIR.
-Íieven.Reef t,ijdiq an voldoende.nij trgijfelgevallen help je elkaar
doar te overl eÊgen met cursusl eiden en dt'r andere instructeurs.
Je kan beter te vroag reven dan te laat.
extra
-Het overstag gaanrhet afvallen en voor de rrrind vatenrvereist
aandacht en brrhendigheid bij harde rrrindleie hiervoor ItKnipoog
naar de histariett pag 284.Bij harde uincl is het zeer belangrijk
dat Ér snelheid in het schip blijftranders urordt lret manoeuvreren zeeï lastigrzo niet onÍnogelijk,
*7et, de schoten tii j harde rrrind nooit vast.De cursisten hebben ook
rJe neiging om de schoot om hun hand te rrrikkelenrsta L-lit nooit
Loe, er r,Jorden dan snef vingers af geknepen.
instruc-Panieksituaties mneten te aller tijd vourkomen t'rotden.Dc
teur is voox de cursisten het voorheeldrblijft dei instructeur
kalmrdan is der bemanning ook kalm.
íl

.

1 Í-l

. 5,

t"4^i\Jtj

ilJ\ltt

6.1n.5,'i.í4aH ovËr boorrj.
[Je manoeuvre staat zr:er gond in het boek rtZeilenrf paq 165 enZrrDÉ]
insLructeur echterrheeft nDg een aantal punterr uraar zijn veranLuoordelijkheden I iqgen :
te bfijvÊF]r
-[r tiier nok om denken rustiq rtman
ovel boordt? snel" iets droogs
dr:
dat
u,eer
zorgen
koud
-Bij
en uJarms aankrijgt.
*0efen eens een paái manj-eren om iemandpdie buitenhoord ligtlbinnen te l<ri jgen; in liet boek trZeilentt staan goede methodes.
6r1B.5.2.Vastlop$or
liet vastlopen bii een tjctter gebeurt niet 2D snelrmaar als je vastlr:ort rzi-t" je ook goed vast.
lloL:cJt-nret de voJQends punten rekening:
aan de grond zitter is dan
-Vaar niet over je Íulaaid hesn als hettret
Qau'r omhoog, (anders ovetePn grote l<ans r:Jat' het ï:reakt' Trek
stag zien te gaan).
-l-"tet máakL een gioot veirschi] met uat voor rrrind je uastloopt.
a

.-

-..

-!1 I -

Sij vno.r dr: I'rind hirnr-Jrl jc hcel anders riarr b-ijje aan de rr.rind.
hier de kop Prcb.v.als
0m
duulenrkcm je
te
br:ert
rncestal nog vaster te zittent
omdat Ce u.rj.nd jo, naar de ual
t,o edu',,rt
'
Stri jk de zeil en en dur,-r de boot
naar achtr:ren lns. Denl< er rrit:l
4È
aenr'Jcrb dr+ bnr.j em vtiak uit nnodJl*_
rjr:J, lr':s{:.:,r L.
\
<-il
HaaI irel- zu,;.-lrd ultflif'Lt if i l-'un1*r---I--t--$!*
rJi: c r de uinrJrfok Fak en j,: hlbb
€t:n gcede kansrdat je lcrsklinl.
ljierhcvÊn he|1br:n hre aÊn Faar rictrtlijnen bij het vastlopen omschre*
vÊnrít]aar:
Iccjere situatiq: is cndersrBekijk a1le qcÍJevcns van tevoren qoed.
Zijn er keienrlroe hard is de uindrulat vour vetkeer komt eraan en
rrraar raak ik verze ild als ik hem die kant opstuurr en?r 1eI1 Zl r
Flandel dan riaar nàittr
fi.1U.5.3.L]ms1?oftr
0ver hËt omslaan met een tjotter is esn hoop te vertellenrnnaar in
alle qeva.I-len is het tetug te lei den tat een gemaakte fout.Dus Probeer rJie t,e vocrkcimen.ljet bezorgt' ierjereern eËn hoop r.r;erk. A1 kan ie-

deteen ean fcut mal<t:n.
Fen aantal punten { err.taringen uit de praktijk)rhraarrJoor het omsl.aan
kan gebeuren)zijn:
---l'{et niet t^Íjdig revrnl
teqeli jkert'i jd een r,rindvlaag !
---pleb uastlr:pàn met het zu,aardrmet
r,.rindvlaag
!
een
van
zie n aankomen
--*l"iet nietjven
jn
een boei l
achter
de
kraanli
hanqen met
trli
---l-let,
*--Uergetun te hozàn en bij voor de rrrind een rrrindvlaag krijgent.
,a,.,idoor het schip gaat cluiken.floox het teveel airn uatel duikt

het schip cJonr.
Na h*t treechri.jven van een aantal gBVallen u,aar je ali:rt voor moet
zijnruordt nu heschreven hoe te handelen als het toch gebeurt.

/tr.Hoe te hanrlr:1 en- aan booId. Al s je ziet dat het omslaan niet meÉjr

te vermÍjden isrhandel dan direct;
-Frobeer iedereen teje laten meedraaien
met zrn allen 0P
net de bootrzodat
de
boot
knmt te zitt,en.
de zijkant van
--Controleer dan riirect of íedereen er
islof niemand er een veruJonding e13n
-heeft overgehouden.
-LAAT IIDfR[[N OP DL. BOI]T BLIJVtII ZIïTT.Í\J'
-[:robeer de losgeraakte truikdenningenf
roer ÊÍtZ* die birLrle-Í-r, handb ereik zi jn
vast t,e maken.
Als ze aI rrrat ucrdet zi jnr ga er nii:b
;':chtetaan zuiemrncnruant persoonlijkc
veiliqheid gaat voor een Lruikdenningl
dic zijn bij tc maken.
-illaarschurrr een van de andere tjotters
of een ander sciriprdat 7e ons hosfdschip moeten uaalschuuen.
-Lrliif dan rustig en kalm-uachtr:ntde,
tjol,ter bliift
Ëtiioen.AIs het koud
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is, geeÍ't dicht irij elkaar zitten nog een bcetje rriatmts.
-lll.ijf rils instructeur in de r;ehcle situatie kalmrdan bli.jft,,je br.rmiinning ook kafm.
-De instructeur hlijft bij hct sctiip als zijn bemanni.ng door anderen
boorcj ulorden er?flonleflr
Sri.'Jat rjoen de ander': tjstters.
aê1n

-ïJaarschuu direct trct ircofdschipocJie heeft eun mctur en kan het
mEreste i:cett.
qeen acht man in een kl- eine tjott,er
rJs:
bernanning
cprrnfiar
nnrern
-Pik
als het niet hoeft.
-Gur:í'lret aan het hoofdschiÍl donr als je bemanning hel.:t overgenomen
Érn urírag clan instructies aan de kanrp/cUrsusleici er uat eï Ínee te doenr
-Volq ïrij andere hulpacties ali-een n?i:rêF d* instructie van de kampJ"nicJcr r:pr

ilet, hoof cis;ch.ip-r-le kamp/cursusl aidei.
-Ga rJirect naar de plaats lraar de tjotter iigt.
is en de plaats
-Zorg eerst voor cJir br:manrring'A1s het niet tr: koud
is niet te ver van de j.h. ,la;:t ze dan
dire ct mee terugzeil. r:n met de t jott,els.
Anders kan etr alti.jd met cJe jrhr g;rLrelC
ucrrJerr om zc op te laten hal en. [íiaar zorg
cjat hei geregeld rrlordt.Delegeerrmaar
qeef duicjelijke instructies.
-Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk lusdrijvende ondercJelen uordan
ofigrr]pikt. /\1s het even kan del cgeer je
t-.

dit ook.
*[a dair b r:ginnen met het schip,
''l
. laab de zeilen naar benerjen haLen
het schip.

cJoor de

instructeur

van

sir:ep dtl boot naar dc'ualpdoe rJit voorzichtigrcle mast of de
zr,raarden rnoel-en hierbij niet breken in rJe rnodder oÍ"2o,
3. Leg het schip met, cle boden naar de kant toe.
A. slil ecn paar vallenr!<ri:l-rnLijnreen p;lar keer om de nrast heen
{.jlr iy'i:1{ het schip hJepr rechtrlet erop
rlat rÍ:n tiaê]x mensen het schip ondertusí:r()n \rt-ln i-irr oever afhoudenrzorSat het schip
tr.i',r1, tt:t1i-,t) dt: ttlal aan beschadigt.
Íj; i:r t, :chip hozenrvaak kan ciit in hct
fr;:q:i-n riiet staande in het schipru.rant dan
l-lni;i; hut u.,ater er rJeer in,cl enk erËm rJat
irlrt :,,:irip rJoor een paar rnensen in ovenr';í. clrt rn.,:;t uJorden gr,rhouden.
6. terurijl cJit gebeurtrkan je
al het losCrijvt:nde m,:rteriaal cjaar vetzamel en sÍt
kijlcen wr:t jc nog mist.
7. als het schip breer ciroag isr
k an er gek ek en r.,ro r d r:n o f er
:r::':t kapnt is;br:kijk dan ofl
lr*t sclrip terug kan zeilen
o í" qr"sL er:pt mo et uorcjen.
1

i.;
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J'

!eef alle insi,ructies

duictc).ijk rrn gr:ricfrt naar ienanrJ tce,

Itot-.rilt in de Satr-rrr of v-e r.,itqeuoerd zi"jn'
laat de instrr-rcteur í;-r-l rJt: curs:j.sten irreËr: za snr:1 nrcrqelijk zeí)-enranrJprs haucjen z+ ile ang:it m-isschien een hnle t,ijrJ.

tj"'lU.6, SLllï

irjl-\ÍKí-N.

l'iet b-1j elÍ<lar in rJc buurb Lri i-.i"-rrn Í-'n kijkenrb,á.rr rie anrJeren
zijnri"s n:Let erllaen cËrn tai,ik vaí1 tjt: karnp/cursusl eicJsr,maar van
allemaal,í1is er'.rr::i. eehr:urdrkan eri:enminstr-' gehi:lpen ilorden.
Ge+:i *i li jci rjoi:rrals jt: iir:ar un:;lancl iqheiJc:n j.r:t,s i-rncJers rnoet
gaan rJci.:n r rloi,. hr:t niet ÍJp t: i er-'n houtje'
Uoordat je afuaarl rnnel je t:p rje haoqte zijn \ran de
afspraklln,
et ri€rn lreeJ" br:lanqri.jke i.s:
pfi?5uuNLlJt(f llIILIGHi:iD tAAï VLrNn ALL_[1j.

gemËrakte

6.1I EERSTË HUL P tsIJ CNGELUKKEN"
ïn het Lrosk !tZr:ilenrr pa1.2?? ep vr slaat, al lret eÊn en ander bcschr Ë.ru {::.n it rí er rii t n nd eIr-r'eri:l. iriij hehandE:1en hien enkele facetten
r,rat uitgebreider uit cn viJC!Jt:n srtr nnq uiuL rncj er,.rarpÊil aan toe.
S

"
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'tr

.

iil

l\J

Í"

L"

Al.JllJTf

,

fiaur,ltq'L,r+.edt nooit opr vfln hr:L rïnl,l {tp het andere moment.irie
fen
.-í'.?+ffi
.
à1-ti j.1 e#rst .een ZSn, naijrrenrje f-lnurirtr:n iii j een flnur,rte af
zien
e€ln nade:rende f'laur'r;te is de L:1ur:,:jloevne:: naí.rï het. hoofd en dus
ook naar lret, ccntnale ;enuï$s;telsel onvr:ldo*:nde.
ile verrninderrJe blocdt,nnvcr,.r na-Jr de hersenen geeft, een flauulle
of Lrezrlijmingr;lls qevolig van gflxnoerJsaandor:ni.ngen (angst, schrik),
hevi.qe pijnrhcrn?errdnrst.rof rjonr de hitte en bnnaur*de ornqevj"ngr
Pl"lZpa

Verschi inserl en:

*de pcti'rínt, ziet ï,rJ.eekt
-klam -zrr.iePb brr:r:kL r:ito
-<ri,' p*{iiin t vo sl t z i ch É ek i. eni'j u ian g si i q r lr; e'ubi e r i g, mi s s e I i jk r
-hij zir,rt sleirctjes of ;uerrtc ulekkent
-hij ur.;:::iJt duiz*1Í9"
llrhern.Je I inn:
*Ts
-."'."#
r*,n--ïTaui,rl*: op kanstrbreng clan het haofd Lran cJe patiÏ3nt tussi?n z I n knieËn of 1eË ds patiënt plat ÍrÊerrhoofd lii:f,st opzii.
i)iep laten ademi:i-:lsnrzn mogelijk in de frisse lucht blr.ng:n crf
deee icbcn tor:stri:m*n.
Is rje pat,itlnt fLaurigilvallenrlss hem rJan plat neetrhoafd liefsL
opzijrbencn r.,lat, cmhong Drn znvrsL nrogi:1ijk blned naar lret lroc-rfcJ
tc rjoen s,trnn*n, friaak kneil" enrie kl edir:gstukken 1r:srmaar 1;-rat henr
nir:t afkn*1cn,
Is hi j bi jrgekume n Ên in s'baat u el f r:en koli vast te hourjen en Lel
sl"ikkr:nrqr-:cf i'ism dan te drinl<cn,
l-a;:b rjtl patí"dnt ni*L te vroeE npstaannhii cJient nog Ëerl poosje
l"e b1Íjver"r 1í.gqen c!fir irerhal.ing te vnorkr:inen*

ffi
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"
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"

2.

iirlilu:lT[Lril

5Hi:r D,

Berdustelooq[9;! is esn stocrnis in de hersenurexking.
rle patiïint reageert nieL crr lichtprikkel.s en ock nÍet op r: i jnprik*
:t-

srmer:sta1 voel t het .lichaan slaiir ëclf'rr
iJae dieper iemeind in cama raak L, de s te mindr:r ref i" exen
te rLrt:kl<*n.

kr,:1.

Ecnsle hulpt

is de h:ehandeling van een Lteuustelpzc
Tfi"fffiffi
patiËnt
met, een flauu:te.
aIs b-tj een
pai;iËnt
in stlrhiel r: zi jiipgin*r 9a na of de
Srerrg
versLopt door slijmrbloedrenzl.
sJeJ.e
is
nis:t len
íviaai< knellr:nrie kledinq Iosrrr.raak Legen afkoeling.
riË-ri.t

-.ri

pa

zijn er

t,i'dnt

ad emlra

1i

fi et,z

op

el f cle

n gsru e g

Ucrntrol r:r:r rje poLsslag (met 2 vingr:rs op r.Je slagadcr voelen bi j
rJc pots)'
Icn bir:"'l-;es rje Jciemhaliní:r11Ítem je goËr| arlurnl-raling rirailïrdan direct

brader-neno

Cnntrcl r-t:t dc r :;:ctie rp prikke 1s.

-?i-

ilit. aI-i.es moet voprtdurend iuorr.ïen gcrlaanrin hr:t geval de toest,and
verslechterclruanneur brvr r:ii:;:rlemhaiing stcptlzoal-s ik L,ij ecn vr:"il,

prtnL al naemdermoet j*: rnnnd i:ir mond t:eademing toc.passcl'tr

nn g*,4liSÀS-EfjÀi,g,tr.ins uerd lrierin gÊncr:ndrdaarr:m hier iet,s neer er
over' Hij vocrkoirit lrt-:t {lmroli.en van ,Jr: pat.iËnt en zijn tnng kan
niet írieFtr in zln kr:nIlrolt* zakken,
Hoe LrrrnË ic L{e patiënt in die houding:
Js brtngt de tinkerarm van de pati.'ênt qlestrekt omhooq lanqs zijn
fld,
i-laeft, hij

hoo

een Lrril oprdan z*t, je die af.
Je buigt lret rech.ter 'irt:en van da pat"i"ént, je zet de rer:htervorit
uast onrjer zIr'l linker knie.
ilan nÍr€rlr je mr,:t j,: lj.nkerhand i'la patiËnt zrn rechterpols en je
z+tL je linkere.lfel-rsog tr:gen de apstaandn knie van de patiënt,Jijzel f s1:aat aan rJe: linkerzi jrjr: van cje pati'dnt !
ftiet je rechtertjarncl onderstcun jr; iret hr:c'í'd van de i:at,Í.Ënt.
Je tr*kt mr:t je elleboaq de apstaanrJc knie n(rar je tcrn en zD konrt
de pati'dnt op ztn zij te liqgerr.

. Stabiclc zijligging van ccn bcwustelozÈ Ftiënt. Dc klercn ziin ltrsgemaakt r+nd hct
middel, de hals cn dc polscn; hct kunstgebit is uitgenomcn.

8.1 1 .3. li[R5[N5í--fJiJDi]:t NG IN tli:R5t-"i{Kl\lIU;l II\iU.

ni,j aen ongevalruraartrij hat geueld direcb aÍ'ucoral inr.lirect op
het hr:of d heef t ingeuerkt ( sf i.'gn stootr val ) kunnen rle hersenen ':je n
schr:k l<r.i- jarln, zotrdnr clat in iJ$ he rsErnen zei.f beJangri jke i:;eschadiqingr::n optrcijen.l'lcn tpteel<t rJ;:n van herqqnschuddinq.
DoJriteri<ergÊ]tuelrJkaniieLhersenuJÊ]efffihac|igd,daln
s.ilfer:kt men vírn @,
Uerschi jn s el en:

ffiiaeninm9erafmincJerernategeheugenver1ies.(rJe
duur van het, geheugpnverlies.is e{:n maat tJoor rJe ernst van
senschuclcjing).
l4isselijkheid

rJe

her-

Duizeligheid
lloofdpijn
ili:rsenkneuzing heeft in principe dezelfrje verschijnseJ-en arls bij

-hersÉ?nschudr-iingrmaat dan in lr,':vigt',r mutu.
[-erste hu]" r::
nij ijsurustelcr:sheid in stebir:lc zijLigging breneafir

i:.ventuell' tuond toerjelcken (niet verbindi:n)
Pati.'ént moet zo morSrii jk L iggirnC naar huis of ziekenhuis veruoerr:-i

irrCrfrJent

hi.:t dan verstandig,
Laat de p:tiËnt enige ti jrt rnnt rust.l urel
als ría p'rati'dnt slaapt om hnrn zt) af en tne eÉtns r,raï<ker te schudclen.
A-larmeer" al ti jcl Ër:n arts.
'') /.'

6.
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.4.I(í!EUZII,IG EN VTRSTUIKÏI!G.

is een kneuzinq:
Een knEiETïills een onderhuirJse verrrronding van rrleke delen.
rilat is een verstuikinq:
verstuiking is een veru,ondinq van het steunapparaat van
Ecn
een geurichtrrrlaarbi j de kop en kom van dat gewri"lt trorvr
-FF-t
elkaar nog goed
in elkaar zit.
LJat

Verschijnsel en:
Voor kneuzing en verstuiking ge.lden dezel f de verschijnsel en.

Er is píjn
Je krijqt een zurellingrdie blauur rrrordt
Er is een gestoorde functie.

oFnïéf

gelden voot kneuzing en verstuiking dezelfde maatregelen
Afkoeling van het Iichaamsdeel.+ ,1 5 minuten
(= tegen interne oÍ6eduitstortingen)
Een elastisch bindsel Ieg je êoÍlr
( zruelling kan zich nu niet uitbreiden)

6.11.5.EËN

BOTBRÍ:UK.

iJat is een botbreuk:

fenbrËffienverwondingvanhetbottleefse1,rriaarbijuit
êËn bot op zÍn minst tr,ree ándere botstukken zijn ontsÍaan.

Verschi insel en:
De verschijnselen van een botbreuk zijn vooral:
Hevige pijn op de plaats van de breukr
Hct niet kunnen beuregen van het qetroffen Iichaamsdeel.

Eerste hulpl

et slachtoffer eigenlijk alleen maar helpen door te voorkodat iemand zijn lichaam onnodig verplaatst.Ous:
Laat,de. geuondg liggen in-de aangetroffen houdÍng.
Uerplaats het lichaam allêenruanneer er anders níeu,,r gevaar dreigt.
ïdanneer je op de plaats vern de breuk een bloeding zietrleg je een
opengevouu,en snelverbandje op de urondrmaak het verband dus niet
vast en beuleeg het geuonde Iichaamsdeel niet.
un

men

y',

t,.

ít(
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Níal .rarfêal€g----

0.'l 1, [i. R llAl{Dlriil. fJi]f lJ'
lr/ab is.- oBn .FIFF
verttrirnrl inq;

LÊf] VÍ:lfnXi?rlLl].ng ].S een v*IrdonrJing

van rleef sr":l rontstaan daor

inuerking van i,eír uJíàrmte,'trroi't oLr dat
llat k.:n b.ry. zijn : rja zon

usr:1"se1.

e:)Í"1 k:lctrel
een pan knl<end ,i:ater efl21í?Íïz1r

Hoe u.rnrcicn verhre-rnrJÍnocn inocdeilltJ? -.
t fode;ijioge gezirollr-'n huid met veel pijn.
---l-srfij-óiiiád*
2tJe iraaCs : rocleirlez,iollen hr-rid met blaren Í,n uroul- pi jn,
i.lp nr.*qsls :'pckcrákt,
(rreiige huici) of verkr:old (zuarte huid)
' ;i;;;;qaè;-;;i;
i;;;át de huidzenubren cok aanjn
prikkel, s rnecr dcor kunnen
geen
getast zi
en
qnv err, clus r:ok B€rr?n piinpriki< el s ) n
Gevol

ffin

e':n ven

hfantJu-ronrJrn:

shock tocstand komen te verkeren door een
groot verlies van vochlr eiu'itt.cn Ên zouten"
ile huirJ urariJt ste .rk i:eschadÍ.gd Êrn trii het herstel, voot;r1.
bi j de ciieperr: ucrbrancjinqDn,ontstaan cJan vaal< contractureinn
( spieraandoeningen ).

liet uoarkomen van cJozn l;evolgen

i..rergini met een qoede hulpver"lening.

[]ehande]ino
i
_ van t":raniiuonden
Í I I I
lËrrr-r
a
lr-rtt
r lí tll ltr ll l,
1 ste oraadsverb randinqt'n:

1ur.t in koud urater urat niet tË irarci stroornt.
ungeveer 10 minuten lang.
Dra qen van iJe uond.
[Jranduarrdverband aanleggen al]-een bij uonden,
eJie L:ei-Jekt urorden Coar kleding.

2de ctraadsverbranrJinq-.rn

:

elen in koud uiit,i:r ulai nir:t t'e harrj stroomt.
Dngeveer 1il m.Lnuten lang.
VerbindBn i:egen bnschadiging van de [rIaxen.
D;:t verhrinr:ii;n gaat aL s volgt:

ecn st,uk steriel gaasruraarin je een
gal knipt,iJat je o'ïr de blaar heenle9t. Dit
herha;-rl. je esrl aantal ketcn totdat rle blaar
helernaal in qi]as verpakt is.Daatoverfieen leg
je een st,ul,r qaas znnrJer gat.
erlgggjj-p3gn:
eIen. Li efst rneb zo steriel moqelijk uatert
maar uJer:t r.rel: S.lootr,rater i:; beter dan geen
Jer neermt

3d

n

nraarJsv

tri?rtgI.
Haal cJe uastgeschror:irJe'

kl exen er n6óit af ! I
je
n1.[<ans
[Jan hi;b
rrJat je rJe hele ttuid kapot,
tr ek t.
BrandurontJveti-ri:nC aanleggcn om vr:chtverlies tr:gen
te gaan Èn iJaardoor voorkoming van eFln shocktoestand van dsr patiënf"
Gehruik I'J[']0ïï brancJzalfrvasnlinerrnelk of andere mirJrjeJ.en.Íleze kunnsn fll* na'ir a1 te gem;rkl<elijk inÍ'actiír verclorzaken'
!r ian duondu erl-' i.rn d :
l'i :t
ilit ffiuijkt cniqiíns áf \/iln Den otlt-ri-rsn iriÍ)nÍJvai:t:aenL-l'
(io irrsn branduonrJ niet pijnlijkt
llranrJL,rai:iJen zijn n1. zsËr pijniÍjk

* Ll4-

dan heb je te maken met een 3de graadsverbrandingruaarhij cJe huidzenuk,en aangetast zijnruab zeer ernstio is).
Uok [reb je. t:ij een LrranrJurond te maken met een grc;be kans op het
verliezen van uochtreiruilten en zout,en"tlit alles iuorrJt met een
L:randu.ronclverband eoveel moqel i jk VOc,f komen.

je e-trn Lrranduonduerbarnrj aan :
Je i:egint met ecn laag tule viln enige lagen aan te 1r:ggen.
(tutes [:estaan uit steriel gaasrgedrenkt in paraffinerze
zijn in verschillende merknamen in dc hanclel),
De tule is pijnverzachtend en gaat lret uochtverlies tegen.
llen st,erj c1 gaasje l-eg je ouer dr: tuJ-e,
,Jaaroverheen een belhoorlijke laa.rq r,ritte uatten.
Ue rvoJ. gen s een af dekkr:nd verb and.

_
Har:_-_l_e_q
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t

i
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l _

_

t

|
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Verbrandinq r:joor de ZoÍ1o
Als speciale vorrn van vet*t-:ranrling ruil ik hier noq euen noemeni de
vnrbranding daor de zoÍrrïets rdaar uiij allen en ook cle cursi sten en
kamf.rers nog al eens mee te rnakerr krijqenr
Bedenk gcedrdatruranneet je op het uateï zitrje veel snel ] t-"r kans
hebt om te verbranden dan Ërgens orr hel" land.
',rjaarschuur de mensen hier ook voort
I
ool< aI smÈïÈn ze z iclr met tueet ik
rirat voclr micJcJ*1t jcs in.
iliisschiee-hgb j-e hier rro.[ iets- aen:
\., J
AIs eenvoucJiq middeitjr: is mij ur:r\-'o"::
telt cl;,it rdanneef, jc je, vco.rd;:t je
tr.-<--|-r,
je r:nLblr:ot r:ncjsr de zon, insmeert
'
r,ret Élr:n stuk spekrje niet af n:ru.1,L'Lijks verLrrandt en noS bruin trlordt
S I.\\.'

ool<.

8cn 'i': toch noa vcrbïaÍ1d...
Als rnidrjelrnaclat je a1 ttheerlijp't
rood vcrbrand benttzijn ex veel [:r:kende hr:i.smiddel L jes, zoal s b. v. komkommerschijfjes op rJe huid leggent
of de huid insmeren met c*en schil
van een tuinbooile
Itil je tnch iets uit eÊn f 1r:sjet dan
raad il< je aan:qe'nruikrrAfter 5untr,
iets r-*at in dr: lruid trekt t:n ver*
zachtL--nti urerkt.

'W*
9 Y"9l
oál

6.11 .7. HYPTRVÍ:NTÏLAÏÏf

v*,

]"'>'/

rytdaolSa'.---

O

het niet te inqer,rikl<r:1cJ te mal<enrheb ik cJe theorÍe ven hyËlL-ruentil ati* vr:tkort Èot rJrie l,:e lanqri jke punten.
iiypervr:ntilatic hecft te maken mrt dd invlnedrdie de conc entr aen zuurstof het-.rhen op de ademhali ll 0.
--tfes l<oolzuurgas
last, ven hyperventilati-e heeftrgaat hËêl snel edr:m-

Cm

ïemandrclÍc
hal en.
Dieqene heeft l'e veel zuurstof en t'e'uleinig koolzuur in hat nloed.

i-ia cevol cen:

#

l]e nati'dnt zal last krijqnn van tintelende uingers en tenen.Hii
of zij zal zich rlu j. zr'l i.Ít rrr:r, l-,ri'l ':n str:rretjes aien.
-92-

ïn exl-reme Eeval"!, cn l<an tJe ademhalinq zeif s st,opÍ:Ên, zeker aIs
je de p;-r Li'dnt zuursto fl tn e zaL dienen.
e

d

flyperventil.ar
kan onder zeer verschillende omstandigheden optreden.Sommige mensenrdie aanleg hetrben oÍn last van hyperventilatie te kri jSenr dcen rJat uooral als ze sterk geËmotioneerd zÍ-jn.

L.crste huln.

ff-?at rJe 5:ati'dnt te urei.nÍq koolzuur heeft en zeker niet, te
Jr,reinig zuuxstof.
Ir zijn tr,ree dingen ciie je moet doen:
1. LJe pat,iËnt zaI langzarnÉr moeten qaan actemenrdit bereik je door
de partiËnt nér de uitademing en de inademing enige tijd de adem
te laten inhouden en dein J-angzaam in of uit te laten ademenr
2.Laat de patiênt in een plasticzakje van redelijk foimaat in- en
uitademen.lleb je geen zakjerlaat de pati'ênt dan in zijn handen
in- Ên uitarjemen.
Als rJe ademhaling stopt zul je mond op mond beadenring toe moeten
pËrssen.Lukt het niet om een hyperventilatie te reduceren tot Ëen
normal- e irdcmhalinq da:n zul je e€ln art,s moeten raadpl e eefir
0.1'l.8.tlvr;rIi:v=n in kar"rd krílterr
ll ir:r FrnberÉln rde schtinratisclr ïrJr.er tt: gct\/Bn hor+ ute nnze overfrluingsti jrl ktrnni:n vergrotcn (onderkneling teqennaan).
Te.heqinnerrmebdaoorzffiieeclsveledrenke1ingen
rJr:ze i s: tthet hc;uangen uorrJen cloor de kr:urrr gevol.grJ door:
b

ctrlust,eInr: shcicl
st,anrí

verdrinking.
---+
:iat tc do':n als men onverhoo;;t te uatet gereakt Èn men verrLlacht
binncn korte termijn qoen verende::ing i"n deze toestanrJ ?"!
trartst.il

Íir:n*r[<en von de afkoe]in-q!

tlerst Iak !gtqn, di q {e__AikCI Al inq-F eV.g.
eÏ--ïnaA''equa t e kl erlin g.
je
hieraan hlotrtste lIen.
lichaarn
van
opprerv-lak
?. Groot
(dit
geeft
uan knud uratet Iangs je
stroming
heu.reqing
3. ïeueel
.'L

ictraam ) o

lloe doen r:ru hr:t NI[ï:
eno
2. Ilct innemen van aen z0nnÍ{3.

bacJlrcuding.
Turernmen,
ov crbodi

g

r'.ratertrsP[-r eI en t

uregrJrijvende sPulJ"en veïzarnclen.

4. ïi,l pANÏ[l(

RAI(F-N.

í'J.B.llet uratertrapperlen is niet a1 ti jd
t,e vermi jrJenrb. v.bÍ j man over boorrj
is er geen ztuemvest nf ir:ts cíergt':lijks

voor houuast, hi er i s r.latr:rtrapp e1t: n
zr:1fs niet onqtlblenstrmacr beperk het
tot i:--co nrinimum en vetgeet je laarzen
ni et ui t tr.r do en !
-!l8-
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Hoe cjor:n ue het ld[L

ffi

1.-CóÍ?de

kleren;

kleren,
zeili:akrtussen je Iichrram írn het z r:ilpal< kan
zichrals je je nit:t tevr:e1 trer'reegt,
ert:n laag uater v0rrnen, clie uiarrn 15 en
gocd isol ÉJPItr

u,arme

zuamvest.

2.Foetus houclinqrook

ureJ.

lleat

[iscapr-:

Posture (H.[:.L.P,
of ulannecr rnet m;:t:tdere personen:
de armen steuir; om ciJ 14,t""
met ook de hcurtenrknieiin
en voeten tegen elkaat.
(3man Á,áman tl ),
3.89-g!!g bij de boot, in het r,;a{.er stil"
Lerss;eni.ng

ï:L i

jven zittr:n en

op hu1-Lr.
Zie ook ttTeíIenrr Êag. 167rrdaar een grafiek het verband aangeeft
tussen overlevingstijC in uren Én ulatr:rtempr:ratuur in graden,
oedul,slji.g ri.rachten
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