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Hulp aan ambulancehulpverleners
S.G. Terpstra, Hoofd Ambulancedienst
Opvang tijdens en na ernstige ongevallen
of acute situaties staan op dit m o m e n t
erg in de belangstelling. Het gaat niet
over de o p v a n g van de slachtoffers en de
familie, maar over de begeleiding van
hulpverleners.
Ook professionele hulpverleners w o r d e n
geconfronteerd m e t situaties die een
diepe indruk maken of hen persoonlijk
raken. Ambulancehulpverleners hebben,
ieder voor zich, een eigen manier van
v e r w e r k e n . Het k o m t voor dat de situatie
dusdanig is of de frequentie dusdanig
hoog is (de druppel die de e m m e r doet
overlopen), dat een professionele
hulpverlener zelf behoefte krijgt aan
begeleiding.
Vanuit de organisatie (de Ambulancedienst)
erkennen wij ronduit dat het " n o r m a a l " is
dat er situaties voorkomen waar wij als mens
moeilijk of niet mee om kunnen gaan. De
kunst is om dan die ervaringen op een adequate manier te leren verwerken. Daarvoor
bestaan verschillende mogelijkheden.
Preventie is heel belangrijk
In de werving- en selectieprocedure wordt,
door middel van een psychologische test,
gekeken of iemand voldoende bagage heeft
voor het werk. Heel belangrijk is dat er in de
inwerkperiode veel aandacht aan besteed
wordt. Dit realiseren wij door het benoemen
van een mentor die voor een lange periode
(meer dan een jaar) verantwoordelijk is voor
de opvang en begeleiding van een nieuwe
collega. Na ernstige of gecompliceerde gebeurtenissen is het altijd mogelijk de dienst
te onderbreken. Naar behoefte wordt de leiding ingeschakeld voor de eerste opvang.
Vaak gebeurt dit door middel van evaluatie
van het ongeval of incident.
Blijkt er toch behoefte te bestaan aan andere
vormen van begeleiding dan kan er, zowel
via de huisarts of via de bedrijfsarts een beroep worden gedaan op gespecialiseerde
hulp. Binnen een groot GG&GD zoals A m VOORPOST 1994 12

sterdam hebben wij de luxe te beschikken
over gespecialiseerde deskundigheid van
een team van psychologen en bedrijfsartsen,
die ook werken voor de politie en brandweer.
Vanuit de Ambulancedienst verlenen wij adviezen en deskundigheid aan de zelfhulpteams van de politie.
Ondanks dit uitgebreide vangnet blijkt dat dit
niet altijd voldoende is. Dit heeft een aantal
oorzaken: de individuele hulpverlener heeft
niet altijd in de gaten dat hij schade heeft opgelopen; het komt sluipend. Wat voor de één
een traumatische ervaring is, is voor de ander minder aangrijpend. Voor de leiding is
een traumatische ervaring niet altijd uit de
registratie herkenbaar. Daarom is het zo belangrijk dat binnen de collegiale verhoudingen ruimte is om te praten over schokkende
ervaringen. Voor ehbo'ers die geconfronteerd worden met acute situaties bieden wij
de mogelijkheid om in ieder geval de conditie van de patiënt na te gaan. Op verzoek zijn
wij bereid zijn of haar handelswijze te evalueren. Wij stellen ons hierin wel terughoudend op. De bescherming van de privacy van
het slachtoffer speelt hierin een grote rol. Wij
vinden niet dat het structureel tot onze taak
behoort ehbo'ers hierin te begeleiden.
De EHBO-verenigingen kunnen hierin wel
een rol spelen. Aan een EHBO-vereniging
kunnen wij een vergelijkbare expertise geven zoals wij gewoon zijn aan de zelfhulpgroep van de politie en brandweer te verschaffen.
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Holle bolle Gijs
dr.G.T. Haneveld, arts
"Holle bolle Gijs die kon schrokken grote
b r o k k e n , een koe en een kalf en een heel
paard half, een os en een stier en zeven
t o n n e n bier".
ledereen kent dit verhaaltje w e l , inclusief
het droeve slot "... een kerk vol schapen
en nog kon Gijs van de honger niet
slapen".
Dit kinderrijmpje is natuurlijk grenzeloos
overdreven, maar er zijn gevallen beschreven, die wel in deze richting gaan. Zo was er
twee-eneenhalve eeuw geleden in Engeland
een 12- jarig jongetje dat vijftien uur per dag
constant aan het eten was. Eens at hij in zes
dagen tijds meer dan 175 kilo voedsel op.
Maar het meeste braakte hij ook weer uit.
Wanneer men hem geen voedsel gaf, dan begon hij aan zijn eigen vlees te knagen. Dit
jongetje was geestelijk diep gestoord. Dat
gold ook voor een ander Engels knaapje, ditmaal van 10, dat in 'n week 167 kilo at en
dronk. Werd hem dat teveel, dan begon hij te
braken. Een varken dat zich daarmee had vetgemest kon later verkocht worden op de
markt. Dat ook dit jongetje geestelijk niet
normaal was, ligt wel voor de hand.
Maar ook lichamelijke afwijkingen zijn bij
veel-eterij soms in het spel, zoals die volwassen man die elke dag een hele lamsbout at,
maar om zijn honger te stillen bovendien
nog distels nam.
Zijn ontlasting zat vol met wormen, van een
halve centimeter dik. Het is bekend dat
worminfecties soms met een ziekelijke eetlust gepaard gaan.
En dan is er ook nog een tekort aan suiker
(glucose) in het bloed, de zogenaamde hypoglycaemie. In zo'n geval kan een intens
hongergevoel ontstaan en gaat men eten,
eten, eten. Om te magere mensen wat aan te
laten komen, schreef men vroeger wel een
"insuline-mestkuur" voor. De door de insuline opgewekte daling van de glucose in het
bloed, leidde ertoe dat de patiënt een enorme honger kreeg en dus ging eten.
Vreetaanvallen en t o c h vermageren
De artsen kennen "vreetaanvallen" ofwel
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"bulimie" (=boulimie) die afgewisseld worden door perioden waarbij de patiënt(e) helemaal niets eten wil en daardoor dan ook
sterk vermagert. De term "anorexia nervosa", de nerveuze vermagering, kent tegenwoordig iedereen. De aandoening komt naar
schatting bij één op de duizend vrouwen
voor; veel vaker dan vroeger werd gedacht.
In ernstige gevallen kan anorexia zelfs levensbedreigend zijn. De oorzaak ervan is niet
bekend, al speelt de psyche vaak een rol;
vandaar de toevoeging "nervosa". Bovendien blijken er vaak meer familieleden met
depressies en eetstoornissen te zijn. De patiënten (meestal meisjes of jonge vrouwen)
zijn altijd intensief bezig met hun lijn. Steeds
voelen zij zich te dik en eten dus niets meer.
Hun magere lichaam verbergen zij vaak met
wijde kleren. Dikwijls treden er echter perioden op waarin zij enorme hoeveelheden
gaan eten, maar dat eten weer proberen
kwijt te raken door braken op te wekken of
door laxeermiddelen te nemen. Extreme nerveuze vermagering èn aanvallen van enorm
veel eten: twee aspecten van één en het zelfde ziekelijke proces dat heel moeilijk te genezen is. Intensieve psychiatrische behandeling, groeps- en gezinstherapie zullen zeker
nodig zijn.
Een enkele maal houdt de vreetzucht de
overhand. Dit was het geval bij een jongen
van 14 jaar (ook uit Engeland) die letterlijk elk
uur van de dag aan het eten was. Dagelijks
zat hij wel acht keren op het toilet. Toen hij
begon woog hij hooguit 45 kilogram. Een
jaar later stond de weegschaal reeds op 180
kilogram en dagelijks kwam daar nog twee
ons bij. Hoe het verder met de jongen is gegaan, vermeldt de historie niet, helaas.
Wie niet w e r k t zal niet eten, en andersom?
Veel eten hoeft niet altijd ziekelijk te zijn. Wie
niet werkt zal niet eten. Wie heel veel werkt,
dus wel. Bekende voorbeelden waarbij heel
zwaar werk wordt verzet en heel veel gegeten wordt, vindt men in de visserij. Vroeger
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