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Praktische eerste hulp
bij verdrinking
J.J.LM. Bierens, anesthesioloog. Universitair Ziekenhuis Leuven
In Nederland v i n d e n jaarlijks naar
schatting 6000 verdrinkingsongevallen
plaats, w a a r v a n 550 m e t dodelijke afloop.
Veruit de meeste slachtoffers - 490 overlijden b u i t e n het ziekenhuis.
De overlevingskans van drenkelingen
hangt dan ook in sterke m a t e af van
de k w a l i t e i t en de snelheid van de
eerste hulpverlening.
De reanimatie van drenkelingen kent
echter een aantal specifieke, praktische
problemen die zelden optreden bij
reanimatie van niet-drenkelingen.
Onbekendheid van de eerstehulpverlener met deze verschillen
vergroot de kans op complicaties, zoals
blijvend neurologisch letsel, of overlijden.
Verdrinkingsmechanisme
Verdrinking gaat vrijwel altijd in meer of
mindere mate gepaard met onderkoeling,
tenzij het slachtoffer binnen enkele minuten
uit het water wordt gehaald.
Maar ook komt onderkoeling zonder verdrinking voor, namelijk bij slachtoffers die langere tijd met een reddingsvest in een rustige
en koude zee hebben gedreven.
Geen enkel verdrinkingsongeval is hetzelfde. Niettemin kunnen we een - globaal - onderscheid maken tussen zogeheten „droge"
en „natte" verdrinkingen en de daarbij optredende mechanismen.
„Droge v e r d r i n k i n g "
Na het onder water raken van het slachtoffer
kunnen binnen de eerste twee minuten twee
reacties optreden:
- Het slachtoffer gaat van schrik, of reflexmatig versneld ademhalen (hyperventileren), of
- Het slachtoffer houdt willekeurig of reflexmatig de adem in.
In het eerste geval ademt het slachtoffer direct water in.
In het tweede geval gebeurt dat pas wanVOORPOST 1990 6

neer het slachtoffer de adem niet meer kan
inhouden en de hersenen een onweerstaanbare ademhalingsprikkel produceren.
Aanvankelijk zal de onder water liggende
drenkeling bij het inademen nauwelijks water in zijn luchtwegen of longen krijgen, omdat het strottehoofd de toegang tot de luchtpijp reflexmatig afsluit. Deze afsluitende beweging van het strottehoofd wordt stembandkramp (laryngospasme) genoemd.
Als de drenkeling tijdens deze fase wordt gered zijn zijn overlevingskansen groot. We
spreken in dat geval van een „droge" verdrinking".
„Natte verdrinking"
Pas wanneer het strottehoofd zijn afsluitende functie niet meer vervult, zal het slachtoffer water in de longen krijgen, passief, of
actief door adembewegingen. In dat geval is
er sprake van een „natte verdrinking"
Overigens is de hoeveelheid water die dan
wordt ingeademd doorgaans gering. Wel
kan het water ernstige verstoringen van de
longfunctie veroorzaken en dientengevolge
zuurstofgebrek (hypoxie).
De drenkelingen in deze fase hebben dan
ook een kleinere overlevingskans.
Als het slachtoffer langer dan vijf minuten
onder water blijft, treden er niet alleen problemen met de longen op, maar neemt ook
de hoeveelheid zuurstof in het bloed af. Het
zuurstofgebruik van de lichaamscellen gaat
immers gewoon door.
Dit zuurstofgebrek heeft een functieverlies
van de vitale organen - als hersenen, hart en
nieren - tot gevolg. Aanvankelijk is dit effect
nog omkeerbaar, maar na langere tijd zal het
zuurstofgebrek de dood tot gevolg hebben.
Het verbruik van zuurstof door de cellen
wordt echter lager naarmate de lichaamstemperatuur daalt. Hierdoor kan bij een snel
optredende en ernstige onderkoeling nog
enige tijd gebruik worden gemaakt van de
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