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Duiken in ondiep water
Denk toch aan later
R.Th. Bonfrer, arts

We waren laatst in Denemarken. Bij het
hotel w a s een gerieflijk zwembad. De
kinderen vermaakten zich opperbest. De
fraaiste kunsten werden vertoond,
waarbij de hoofden rakelings langs de
rand van het zwembad suisden. Het
water w a s niet diep genoeg om er te
mogen duiken. Dit stond duidelijk bij het
zwembad vermeld. J e houdt je hart vast.
Ongelooflijk dat het altijd maar goed
gaat.
Goed ging het ook bij ene heer Henri La
Mothe (geboren in 1904), die op 4 april
1979 van een hoogte van 8.53 meter in
een kinderbadje dook, waarin 31,43 cm
hoog water stond. Hierdoor kreeg hij een
vermelding in het Guïnness Rekord boek.
Hij kwam met zijn borst als eerste
lichaamsdeel op het water terecht met
een vaart van 45,7 km/uur.
Trauma
Duiken in ondiep water heeft tot gevolg dat
de bodem onbedoeld geraakt wordt. Daarvan kan een trauma het gevolg zijn. Door de
klap ontstaan letsels zoals kneuzing, verstuiking, ontwrichting, breuk, bloeding, verscheuring van weefsels zoals bijvoorbeeld
van zenuwweefsel. Afhankelijk van het betrokken orgaan ontstaan daaruit voortkomende funktiestoornissen. Kneuzing van
hersenweefsel kan leiden tot bewusteloosheid. Verscheuring van zenuwweefsel kan
leiden tot verlammingen.
Bij duiken in ondiep water vindt het trauma
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nogal eens aan de hals plaats. Een structuur
waarin het ruggemerg verloopt. De doorsnede van het halswervelkanaal is gemiddeld
15-18 m m . Door de relatieve wijdte van het
wervelkanaal ontstaat lang niet altijd een
stoornis van het zenuwstelsel. Bewegingen
van de halswervels, zowel tijdens een verdrinkingsongeval als in een latere fase tijdens de redding, kunnen leiden tot onherstelbare schade van ruggemerg en uittredende zenuwwortels. Zo kunnen bijvoorbeeld gevoelloosheid en tintelingen in de ledematen optreden of kan er sprake zijn van
algehele verlamming.
De plaats van de hals
De hals is het lichaamsdeel dat het hoofd
met de romp verbindt. De nek is het achterste gebogen deel van de hals. Bij de mens
staat de wervelkolom rechtop en kunnen de
knieën volledig worden gestrekt. Hiermee
onderscheidt de mens zich van de meeste
schepselen.
De wervelkolom vangt de stoten van bewegingen op door de S-vormige krommingen.
De halswervels vertonen een verende kromming.
Het relatief zware hoofd rust op dit bijzonder
beweeglijk deel van de wervelkolom. Daar
het hoofd meestal vrijwel boven de verticale
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as van het lichaam gedragen wordt, zijn de
spieren van de nek minder ontwikkeld dan
bij dieren die de kop voortdurend voor zich
uit, " o p " moeten houden. De enorme beweeglijkheid van de hals vereist een complex samenspel van vele wervelwerking
combinaties. De wervelboog-gewrichten zijn
door een stevige bandconstructie met elkaar
verbonden. Goede vervorming van de tussenwervelschijven spelen een grote rol.
Maar al te bekend is de situatie waarbij de
tussenwervelschijven de bewegingen van de
wervelkolom niet konden volgen. De tussenwervelschijf vormt dan een uitstulping, die
op de uittredende zenuwwortels kan drukken. In eerste instantie geeft deze druk tintelingen en pijn om bij verdere beschadiging
van de zenuwstructuur uitval van gevoel en
spieren te geven. De behandeling is er op gericht de druk van de zenuw af te halen en verdere beschadiging te voorkomen.

Het grote gevaar
De ademhaling is de vitale functie die het
meest bedreigd wordt bij duiken in ondiep
water. Het ademhalingscentrum in de hersenstam geeft voortdurend prikkels af voor
de inademing en uitademing. Via het ademhalingscentrum worden de prikkels verder
geleid door de zenuwen. Deze zenuwen lopen in het ruggemerg en verlaten dit door
openingen tussen de halswervels. De zenuwen regelen via de prikkels de werking van
de ademhalingsspieren. Dit zijn detussenrib-

De volledige wervelkolom bestaat naast 7
halswervels uit 26 andere wervellichamen.
Twaalf borstwervels(Th.1-12), vijf lendewervels(L.1-5), vijf vergroeide heiligbeenwervels(S.1-5) en vier staartbeenwervels ook
meestal vergroeid.
Andere structuren van de hals zijn: slokdarm,
luchtpijp, bloedvaten, zenuwen, spieren en
huid.
"De mens ging rechtop lopen"

Schematische voorstelling van de wervelkolom
met uittredende zenuwwortels.
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