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Vervoer van slachtoffers als er geen hulp
voorhanden is
Heieen Meijer, arts Ned. Bergsport Ver. en S O S International
Door onvoorziene gebeurtenissen kan tijdens
tochten in de Alpen maar ook in verre
afgelegen gebieden zoals tijdens vakanties in
Zimbabwe, Costa Rica, China e.d. een
noodsituatie ontstaan zonder dat er direct
hulp gehaald kan worden. De situatie kan
snel tot een paniek of een catastrofe leiden
als niet tevoren is nagedacht over wat er in
zo'n geval gedaan kan en moet worden.
Buiten bereik van hulpverlening
Iedereen die van plan is zich buiten het bereik
van de hulpverlening zoals we die in Nederland
gewend zijn. te begeven, moet zich het bovenstaande terdege realiseren en ook accepteren
dat bepaalde vormen van hulpverlening gewoonweg niet mogelijk zullen kunnen zijn. We
mogen niet verwachten dat in Nepal, waar nauwelijks wegen zijn. een helicopter komt voor het
vervoer van gewonden, niet verwachten dat er
een ambulance is of een vliegtuigje dat je tijdens
de safari in Kenia met een blinde-darmontsteking uit het Bushcamphotel kan komen halen en
zelfs niet dat er direct een reddingsbrigade is als
je met het invallen van de duisternis in de bergen
van Oostenrijk ineens niet meer verder kunt
door een verstuikte enkel.
Wanneer vervoeren?
Höt kflfl dus voorkomen dat het nodig is zelf
voor geïmproviseerd vervoer van een gewonde
te zorgen. In beginsel moet je je ervan bewust
zijn dat het dragen van een gewonde niet zonder
problemen gaat.
Voor je aan transport begint moet je je vier dingen afvragen:
1. Is vervoer noodzakelijk en waar naartoe dan?
Bestaat de mogelijkheid tot bijvoorbeeld helicopterredding? Er moet rekening mee gehouden worden dat ongeoefende mensen zonder
professioneel materiaal een slachtoffer niet
veel verder dan een paar honderd meter zullen kunnen vervoeren. Vervoer betekent verplaatsen van het slachtoffer uit de gevarenzone naar een plek waar men bijvoorbeeld veilig
de nacht door kan brengen in afwachting van
meer hulp.
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2. Is alle eerste hulp en verzorging gegeven die
gegeven kan worden? Warmhouden en voorkoming van verdere afkoeling met de aluminiumfolie-reddingsdeken, uitleg, troost, geïmproviseerde spalken, pijnstilling en voorkomen van uitdroging zijn allemaal zaken waaraan gedacht moet worden.
3. Hoeveel helpers heb ik ter beschikking en
waartoe zijn die in staat? Welk materiaal staat
ter beschikking? Hoe is het weer en de terreingesteldheid?
4. Kan ik iemand om hulp sturen? Daarbij altijd
op papier meegeven: de namen van jezelf en
het slachtoffer, leeftijd, plaats, datum en tijd
van moment waarop het bericht werd geschreven, precieze plek, wat er precies is gebeurd, wanneer en hoe laat, hoeveel mensen
er zijn op de plek van het ongeval, hoe het
weer is en de terreingesteldheid.
Hoe en waarmee?
Enkele basisregels bij vervoer:
- pak het slachtoffer aan de gezonde zijde vast
- maak geen nutteloze of onnodige bewegingen
- geef bij het optillen en neerleggen duidelijke
commando's
Materiaal
Om beter te kunnen vervoeren is materiaal
noodzakelijk. Vaak hebben we meer materiaal
bij ons dan we denken. Met improviseren komen

Hand- en vingerspalk: dichtgeknoopt plastic
boterhamzakje of opgerolde sok, met tape aan de hand vast te
plakken
3

we een heel eind. Met rugzakken, skistokken of
takken, jassen, truien, sokken enz. is heel wat te
improviseren.
Niet vergeten mag worden dat bivakkeren in afwachting van professionele hulp vaak een beter
alternatief is dan vervoeren. Op bergtochten,
ook op dagtochten, hoort dan ook minimaal een
reddingsdeken maar liefst een zgn. bivakzak (±
250 gram, 20 x 10 x 5 cm) in de rugzak te zittten
voor bescherming tegen wind. regen en koude,
waarin in noodgevallen zelfs de nacht kan worden doorgebracht.
De reddingsdood
'De plotselinge, onverwachte dood van het
slachtoffer tijdens of direct na de redding'

Ranselverband: sjaal, panty of touw; let op goede
stenng onder de oksels

pol-

Geïmproviseerde brancard: latten, stokken of ski's
met kledingstukken,
gedragen in de hengels van de
rugzakken

Het is heel erg om te moeten mee maken dat. als
na veel inzet en gevaar een slachtoffer gered is
en eindelijk op een veilige plek is aangekomen,
hij alsnog dood gaat.
- Een slachtoffer dat lang bekneld heeft gezeten,
in een touw heeft gehangen of onderkoeld is.
moet heel voorzichtig en rustig worden vervoerd.
Een beknelling moet zo snel mogelijk worden
opgeheven, verdere onderkoeling moet worden
voorkomen, het slachtoffer moet niet neergelegd worden maar in een (half)zittende houding
worden neergezet en zo min mogelijk bewogen
worden, zeker niet zelf (opcu. Hei slaefiioner
moet vervolgens zo snel mogelijk naar een ziekenhuis liefst waar men ook nierdialyse heeft.

