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Ongevallen bij kinderen
drs. A.H. Pull ter Gunne, kinderchirurg/traumatoloog Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht

Bij de eerste hulp aan kinderen geldt
natuurlijk ook het ABC. De ademhaling
stopt echter niet als gevolg van een
circulatiestoornis, daar deze oorzaak bij
kinderen nauwelijks voorkomt. Wel kan
de circulatie stoppen als gevolg van een
afwezige ademhaling. Bij kinderen kan
zelfs een bijna opgehouden hartactie
weer op gang worden gebracht door het
toedienen van zuurstof via mond op
mond/neus beademing.
De techniek van beademen en
hartmassage bij kinderen voert te ver
voor deze publikatie

Vreemd voorwerp in keel
De kleinste oorzaak met de ernstigste gevolgen is het stukje speelgoed dat bij peuter of
kleuter de ademweg belemmert. Kijken in de
mond is de eerste adequate actie indien de
inademing is belemmerd. Is alleen de uitademing bemoeilijkt dan is er geen sprake van
een vreemd lichaam.
Als u een vreemd lichaam achter in de keel
ziet zitten, probeer dat dan niet met uw vinger te verwijderen, maar met een verlengstuk van uw vingers, zoals een spatel, tandenborstel, lepel etc.
U houdt dan zicht op het gebied en heeft
minder kans op het beschadigen van de
mond-keelholte.
Alleen al het opzij duwen van het voorwerp
geeft vermindering van de klachten. Het
voorwerp eruit halen kan dan in tweede instantie gebeuren
Ziet u bij inspectie van de mond-keelholte
geen ongerechtigheden en is de patiënt toch
benauwd bij inademing, dan komt de Heimlichse manoeuvre te pas.
Kleinere kinderen legt u, terwijl u op een
stoel zit, voorover over uw bovenbenen, de
buik van het patiëntje over een been, met de
knie haaks gebogen, terwijl de borstkas rust
op het andere, gestrekte been. Stevig indrukken van borst-buik door druk van achteren
zal zoveel lucht uit de longen persen dat naar
alle waarschijnlijkheid het vreemde voorwerp los komt (tekening 1).
Grotere patiënten worden beter benaderd op
de manier zoals op tekening 2 te zien is. Druk
op de buik dient dan voor een zo grote uitstroom van lucht te zorgen dat het voorwerp
loskomt.

tekening 1 De Heimlichse handgreep bij een baby
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Verdrinkingen
De snelle afkoeling en de duikreflex zorgen
ervoor dat de schade door zuurstofgebrek bij
kinderen die bijna verdronken zijn, beperkt
kan zijn. leder bijna-verdronken kind dient
gereanimeerd te worden totdat de lichaamstemperatuur normaal is; dan pas kan beslist
worden over " b i j n a " .
3

ders dan bij volwassenen. Er kunnen daardoor breuken optreden welke bij volwassenen onbekend zijn, zoals de buigbreuk, indeukingsbreuk, twijgbreuk en de volledige
breuk.
Sommige breuken zijn door standsafwijking
goed te herkennen, doch andere breuken zijn
slechts door links-rechts vergelijking en/of
op röntgenfoto's herkenbaar.
In het groeiend individu zorgen groeischijven voor de groei van het bot. Hier doorheen
kunnen breuklijnen lopen welke gevolgen
hebben voor de latere uitgroei. Groeischijven zijn altijd vlak bij een gewricht gelegen
en zorgen voor een extra moeilijke interpretatie van bijvoorbeeld röntgenfoto's.
De genezingscapaciteit van kinderen is veel
groter dan die van volwassenen. De behandelingsduur van vergelijkbare breuken bij
kinderen zal in veel gevallen veel korter zijn
dan bij volwassenen.
tekening 2 De juiste plaatsing van de vuist

Voorkomen van verdere afkoeling en toedienen van zuurstof zijn de eerste acties na het
op het droge brengen van een bijna verdronken kind.
Vergiftigingen
Bij kinderen gelden dezelfde regels als bij
volwassenen zoals beschreven in de brochures van het Nationaal Vergiftigingen Centrum (zie ook Voorpost 11/1993)
Brandwonden
Verbranding blijft een veel voorkomend probleem.Bij kinderen wordt de verbranding
voornamelijk veroorzaakt door warme vloeistoffen.
De eerste behandeling blijft koelen. Echter
niet met koud, doch met lauw water. De kans
op afkoeling van het hele lichaam is anders
te groot en mogelijk kan door het zich sluiten
van de haarvaten een doorbloedingsvermindering optreden van de huid, die juist zuurstof en andere voedingsstoffen hard nodig
heeft.
Gezien de sterke littekenvorming in veel
brandwonden is de behandeling tot meer
dan een jaar na het ongeval heel gewoon.
Botbreuken
De samenstelling van bot is bij kinderen anVOORPOST 1993 12

Schaaf-, snij- en s t e e k v e r w o n d i n g e n
Wilt u schaafwonden reinigen doe dit dan
met veel lauw leidingwater. In Nederland is
leidingwater zo schoon dat dit het beste uitwasmiddel voor schaafwonden is dat er bestaat.
Jodium of jodiumhoudende zalven zijn vaak
heel pijnlijk op een schaafwond en de jodium
kan door de open verbinding tussen huid en
bloedbaan gemakkelijk worden opgenomen.
Bij kinderen is er dan ook geen plaats meer
voor jodium in de wondbehandeling.
Droog steriel verbinden en na één a twee dagen het verband eraf laten weken waarna opnieuw verbinden, is meer van deze tijd.
Bij snijwonden ook geen jodium in de w o n d .
Als een wond gehecht moet worden zullen
alleen de wondranden worden gejodeerd.
Met pleisters (zwaluwstaart etc.) is het hechten van een wond veelal te voorkomen en er
wordt toch een goed kosmetisch resultaat
verkegen.
Indien bij steekverwondingen het " w a p e n "
nog in het lichaam steekt, dit niet verwijderen.
Dit kan beter daar gebeuren waar de mogelijke problemen van bloeding of beschadigingen van inwendige organen goed behandeld
kunnen worden.
Voor steek- en snijwonden geldt overigens
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