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EHBO in het vliegtuig
Veilig de lucht in
Marjolein Lekkerkerker
Het aantal ongevallen dat in het vliegtuig
gebeurt is uiterst gering gezien de
miljarden passagiers die jaarlijks met dit
vervoermiddel reizen. Veertig procent
van de wereldbevolking maakt wel eens
een vliegreis.
De meeste ongevallen lijken op huis-tuinen keukenongevallen.
Wat komt er zoal voor in het vliegtuig en
hoe worden deze problemen opgelost?

Gedurende een nachtvlucht kan men zich,
misschien nog wat slaapdronken in het
schemer in een voor de passagier vaak
onbekende omgeving, gemakkelijk stoten of
door onhandige bewegingen ergens over
vallen.
Dit soort ongevalletjes kan tot schaafwonden en blauwe plekken leiden.
Een ander soort ongevallen in de cabine zijn
lichte verbrandingen door hete vloeistoffen.
Tijdens een vlucht wordt er altijd koffie en
thee geschonken. Door een verkeerde beweging of van de stewardess of van de passagier kan dit uitlopen op morsen. Kinderen
willen ook nog wel eens een onverwachte
beweging maken met als gevolg thee of kof-

Ongevallen
Lopend door de vrij smalle gangpaden kan
men gemakkelijk struikelen over bagage dat
daar is neergezet in plaats van in de daarvoor bestemde bagagevakken boven het
hoofd of onder de stoel.
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