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26 september 1992
Eindhoven
83e Algemene
Bondsvergadering van het
Oranje Kruis
Inf: 070-3549111
29,30,31 oktober 1992
Apeldoorn
Vakbeurs
Ambulancehulpverlening in
de 'Americahal' in
Apeldoorn.
Er is een symposium
'Ambulancezorg in beeld' op
29 oktober.
Van de Ned. Ver. v.

Spoedeisende- en
Rampengeneeskunde is er
een symposium op 30 oktober.
Inf: 08380-33153
20 november 1992 Assen
Algemene Vergadering voor
leden van de
Kon. Ned. Ver. EHBO
Inf: 03432-3004
21 november 1992 Assen
Nationale Wedstrijd voor
districtsploegen van de
Kon. Ned. Ver. EHBO
Inf: 03432-3004
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Alledaagse dingen in de EHBO
R. Th. Bonfrer, arts

Wat is het verschil tussen een kneuzing
en een verstuiking?
Hoe zit het met de wondbehandeling, de
blaren en de brandwonden?
En w a t te doen bij een bloedneus of bij
vuiltjes in het oog?
Een bespreking van deze alledaagse
dingen in de EHBO treft u hieronder.
Gevoel en verstand
De beleving van een ongeval hangt niet van
de grootte van het letsel af. Is het u nooit
overkomen? U ziet bijvoorbeeld de hongersnood in derde wereld landen, daarna verschijnt een gironummer op uw beeldscherm... We vinden het bijna gewoon. Maar
wanneer u daarna de deur uitstapt en in een
hondedrol trapt, raakt dit laatste u meer dan
de niet in verhouding staande beelden van
zojuist! Verstandelijk weten we heel goed de
juiste waarden aan de verschillende gebeurtenissen te koppelen, maar gevoelsmatig reageren we soms anders.
Voor het slachtoffer is de grootte van de
wond ook niet altijd doorslaggevend voor de
daarbij getoonde emoties. De ehbo'er weet
de letsels hopelijk wel op zijn juiste waarde
te schatten. De ehbo'er met GOR opleiding in
ieder geval wel. Toch is het zaak begrip te
hebben voor de gevoelens, die het slacht-

wondbehandeling
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offer heeft, ongeacht de grootte van de verwonding.
Zelf definitieve hulp geven
Als de ehbo'er besluit zelf de wond te behandelen, geeft hij eerste hulp die daarbij hoort.
Blijft de hulp in eigen hand, dan betekent dit,
dat de wond goed gereinigd dient te worden.
Voorts wordt het wondgebied met een huidontsmettingsmiddel behandeld en naar het
oordeel van de ehbo'er met betadinejodium
bedekt.
Deze handelingen zijn ongewenst indien het
slachtoffer wordt verwezen naar een arts.
Deze is dan niet zo goed in staat om de wond
te beoordelen. Bij het zelf afhandelen van het
letsel is goede voorlichting erg belangrijk.
Hetgeen de ehbo'er zegt, komt uit de mond
van een 'deskundige' en heeft voor het
slachtoffer grote waarde. Bijvoorbeeld in geval van een wond met straatvuil, waarbij het
slachtoffer niet beschermd is tegen tetanus,
krijgt hij het advies een arts te raadplegen.
Het slachtoffer heeft natuurlijk het laatste
woord. Deze adviezen zijn overeenkomstig
de stof van het Oranje Kruis. Het is de vrijheid van het slachtoffer om dit advies al dan
niet op te volgen. Steeds belangrijker zal het
worden het slachtoffer goed te informeren.
Juist bij het geven van definitieve hulp.
Het betreft in dit artikel alledaagse
EHBO. Het risico dat het slachtoffer
neemt, mag nooit leiden tot levensbedreigende
complicaties, hoogstens tot een lelijker litteken of een
vertraagde wondgenezing.
Bij het sporten zal het slachtoffer zelf
willen uitmaken wel of niet verder te
spelen. Hij is ook degene die dit het
beste kan voelen. Wanneer op de juiste wijze eerste hulp is verleend en het
slachtoffer voldoende is voorgelicht
en geadviseerd, dan heeft de ehbo'er
zijn taak goed volbracht. De enige
moeilijkheid die ik bedenken kan is de
situatie waarbij een feilloos drukverband is aangebracht, maar het slacht3

offer het toch niet 'lekker' vindt zitten. Volgens de tekst van het Oranje Kruis heeft het
slachtoffer dan altijd gelijk. Opvallend is, dat
de huisartsen volgens de eigen standaardisatie geen drukverband meer aanbrengen.
Een rust en steungevend verband wordt wel
gegeven.
Kneuzing en verstuiking
Wezenlijk totaal verschillende letsels worden
meestal tezamen genoemd.
Een kneuzing ontstaat altijd door een kracht
van buiten af. De plaats kan zijn ter hoogte
van een gewricht, maar berust dan op toeval
(een slachtoffer kan door een 'toeval' kneuzingen oplopen).
Kinderen lopen bijna voortdurend met de gevolgen van kneuzingen rond. Stoten zich herhaaldelijk tijdens spel, spelen en ravotten.
Het scheenbeen is berucht.
Gewricht

1. gewrichtsholte met
gewrichtsslijm
(smeervloeistof)
2. gewrichtskapsel
3. gewrichtsslijmvlies
4. gewrichtskraakbeen

/

Verstuikingen daarentegen betreffen altijd
een gewricht. Zonder gewricht geen verstuiking. De abnormale beweging heeft de gewrichtsbanden overrekt, waardoor kleinere
of grotere verscheuringen optreden. Alle
gradaties van nihil tot totaal afgescheurd komen voor. Zonder beweging geen overrekking.
Dat de eerste hulp toch gelijk is heeft te maken met de algemene ontstekingsreactie, die
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er op een verwonding ontstaat. De ontstekingsverschijnselen zijn: pijn, zwelling,
warmte, roodheid en functiebeperking. Door
te koelen zal in beide situaties de pijn verminderen en de zwelling worden beperkt.
Door het koelen trekken de bloedvaten zich
samen, waardoor de versterkte bloedtoevoer naar het wondgebied wordt afgeremd.
Op het koelen volgt rustgeven en hoogleggen. Door het hoogleggen van het gewonde
lichaamsdeel wordt overmatig bloedtoevoer
naar de wond eveneens afgeremd en aldus
zwelling voorkomen. Overmatige zwelling
door bloeduitstorting in het wondgebied
maakt dat de genezing vertraagd verloopt.
Een drukverband completeert de behandeling. Meer en meer wordt gebruik gemaakt
van synthetische watten. Synthetische watten veren goed, maar pluizen niet. De ideale
zwachtel is de 'ideaal' zwachtel, een stevige
elastische zwachtel en gemakkelijk in gebruik. Bij het zwachtelen laten we de synthetische watten aan beide zijden 2 cm uitsteken
om de kans op stuwing en afsnoeren te verkleinen. Regelmatige controle blijft noodzaak. Een goed aangelegd drukverband vermindert de pijn en zit lekker!
De magische spuitbus
We weten nu dat koelen twee effecten heeft.
Enerzijds werkt het pijnstillend anderzijds
gaat het zwelling tegen.
Tijdens voetbalwedstrijden zien we geregeld
de verzorger het veld oplopen o m met de bus
het letsel te behandelen. Het effect zal voornamelijk oppervlakig bedoeld zijn.
Bij kneuzingen onderscheiden we de oppervlakkige onderhuidse kneuzing en de diepere
spierkneuzing. In het laatste geval zal het effect van de verkoelende spuitbus het volledige wondgebied niet bestrijken.
Het onderscheid van beide letsels wordt duidelijk, wanneer we vragen de gekneusde
spier te bewegen. Bij een gekneusde spier is
dit pijnlijk, bij een ongeschonden spier niet.
Toch 'magisch' dat vele letsels met wat rust
genezen, maar uw wasmachine niet... Wel
lijkt een bloedende wond meer op een wit
gewassen overhemd dan op een rode trui.
Noemen we 'bloed uit de neus' een bloedneus, en noemen we plotselinge pijn aan de
kuit toch een zweepslag ook al zien we geen
zweep... Je zou er als het ware magische
ogen voor moeten hebben. •
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