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1. Kinderen: een kleine
volwassene of toch niet …
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Kinderen
Kinderen zijn geen kleine volwassenen
Kleuters en lagere schoolkinderen zijn nieuwsgierig
Kinderen kunnen moeilijk pijn benoemen






Laat hen met 1 vinger tonen waar het pijn doet

Wees eerlijk





Als iets pijnlijk kan zijn, prikkende vloeistof, …: verwittig het kind
Vertel wat je gaat doen tijdens de zorg

Blijf zelf rustig




Als de ouders rustig blijven, blijven de kinderen ook rustig

Indien het kind huilt, laat het huilen





Troosten is OK, maar blijf rustig
Huilen is beter dan kreunen: kreunen is vaak symptoom van
toestand die erger wordt
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2. Basis bij EHBO
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Basis bij eerste hulp
1.

Zorg voor veiligheid


Zorg voor de eigen veiligheid




Bijkomende slachtoffers willen we vermijden

Zorg voor de veiligheid van het slachtoffer




Indien slachtoffer comfortabel en veilig: NOOIT
verplaatsen !
Wel indien:








Verdrinking
Brandgevaar
Risico op verstikking door rook, gas, dampen, …

Enkel zonder jezelf (als hulpverlener) in gevaar te brengen

Zorg voor de veiligheid van de omstaander
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Basis bij eerste hulp
2.

Beoordeel de toestand van het slachtoffer
Controleer het bewustzijn
1.
Roep de naam
2.
Streel de kaak, het hoofd
Zie deel 2: praktijk
3.
Nooit schudden aan een kind
2.
Maak de luchtweg vrij
3.
Ga na of het slachtoffer normaal ademt
Indien dit alles OK
1.
Vraag het kind wat er is gebeurd
2.
Bevraag de pijn
3.
Kijk rond, observeer, …
4.
Luister naar de omstaander: ouders, andere kinderen, …
1.
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Basis bij eerste hulp
Alarmeer de hulpdiensten

3.








Indien het kind / het slachtoffer ernstig gewond is
Indien de situatie levensbedreigend is
Indien je je als hulpverlener / ouder onzeker voelt
Ben je alleen:

Bel de hulpdiensten voor je verdere hulp verleent
Zijn er andere mensen in de buurt?

Vraag of zij de hulpdiensten verwittigen
Een snelle en correcte alarmering: heel belangrijk

Juiste hulp: ziekenwagen, MUG, brandweer, …

Tijdigheid

9

Basis bij eerste hulp
3.

Alarmeer hulpdiensten: nuttige nummers











112: Dringende Medische Hulp
= Europees noodnummer
100: Ambulance en brandweer
101: Politie
1722: Niet dringende noodgevallen (sinds 01/08/’17)
Eigen huisarts

1733: wachtdienst voor huisartsen
070 245 245: Antigifcentrum
116 000: Vermiste Kinderen
105: Rode Kruis
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Basis bij eerste hulp
3.

Alarmeer de hulpdiensten


Welke info geef je door ?





Zeg eerst wie je bent
Wat is er gebeurd
Waar is het gebeurd
Wie is het slachtoffer




Aantal
Leeftijd (volwassene, tiener, lager schoolkind, kleuter,
baby)
Specifieke letsels / klachten / …
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Basis bij eerste hulp
4.

Verleen eerste hulp
1.

Prioriteiten indien 1 slachtoffer


Geef absolute voorrang aan alle levensreddende
technieken: vrije luchtweg, reanimatie,
levensbedreigende bloedingen, stabiele zijligging, …
Zie deel 2: praktijk






Stelp ernstige bloedingen
Koel brandwonden af
Dek grote wonden af
Verzorg de minder ernstige verwondingen
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Basis bij eerste hulp
4.

Verleen eerste hulp
2.

Prioriteiten indien meer dan 1 slachtoffer



Informeer correct de hulpdiensten: aantal !!
Tracht een snelle inschatting te maken wat er is
gebeurd




Wat, waar, aantal en ernst van de slachtoffers

Als hulpverlener heb je een belangrijke taak om de
zorg van lichtgewonden, omstaander, familieleden op
jou te nemen, wanneer de hulpdiensten aangekomen
zijn.
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3. Wondzorg
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Wondzorg
 Voordat je een wonde verzorgt:

was eerst jouw handen =
vermijd (bijkomende) infectie, vervuiling
van de wonde
 Bij hevige bloeding: eerst wonde stelpen door

op de wonde te (laten) drukken
 Verzorging van een huidwonde: grotendeels

gelijk voor verschillende types huidwonden
1.
Reinigen
2.
Ontsmetten
3.
Afdekken
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Wondzorg
1.

Reinigen van de wonde


Spoel de wonde onder lauw stromend
water / drinkbaar water / mineraalwater


Rechtstreeks spoelen: vuil spoelt weg









Douchen

Wrijf niet IN de wonde
Ev. deppen v.d. wonde (van binnen naar
buiten) tot alle vuil verdwenen is
Gebruik indien nodig meerdere kompressen

Gebruik zuurstofwater






Spuit rechtstreeks op de wonde of bevochtig
een steriel kompres
Laat inwerken op de wonde: het vuil lost op
en borrelt uit de wonde
Herhaal tot de wonde proper is
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Wondzorg
1.

Reinigen van de wonde



Best water, ev. zuurstofwater, desnoods niet kleurend
ontsmettingsmiddel
Wrijf / dep van de wonde WEG – wrijf het vuil niet IN
de wonde






Eerst de wondranden, naar buiten toe
Dan de wonde: van binnen naar buiten

Gebruik geen watten, pluizende stoffen
Droog / dep na
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Wondzorg
2. Ontsmetten van de wonde


Indien ontsmetting niet nodig, gewoon afdekken



Indien ontsmetten nodig:


Niet-kleurend ontsmettingsmiddel
 Vb. Hibitane, Hibidil, Cedium, (Isobetadine), …





Liefst geen alcoholhoudende producten: prikt in de wonde

Vermijd besmetting van de ontsmettingsflacon door aan
de wonde te komen:




Druppel van op kleine afstand rechtstreeks op de wonde
Druppel op een nieuw / steriel kompres
Gebruik ontsmettingsspray



Ontsmet de wondranden: van de wondranden naar buiten



Ontsmet de wonde: van binnen naar buiten
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Wondzorg
3. Afdekkend verband = voorkom dat er nieuw vuil in

de wonde komt


Zorg voor droge wondranden (deppen)




Afdekkend verband = steriel verband





Steriel gaas / kompres + kleefpleister
Wondpleister

Afdekkend verband is groot genoeg




Anders kleeft het verband niet

Groter dan de wonde, anders kleeft het verband in de
wonde

Afwegen of niet-klevend verband nodig is

 Was nadien opnieuw uw handen
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Wondzorg
 Wanneer gespecialiseerde hulp?









De bloeding kan niet gestelpt worden = ernstige bloeding
De wonde kan niet goed gereinigd worden
Er zit een vreemd voorwerp in de wonde: glas, steentjes,
aarde, …
De wonde werd veroorzaakt door een vuil voorwerp, roestig
voorwerp, …
Een bijtwonde (zeker bij dierenbeten)
De wonde blijft gapen (vb. snijwonde, steekwonde) = wonde
blijft meer dan 1 mm open staan
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Wondzorg
 Wanneer gespecialiseerde hulp?





De wonde is groter dan de helft v.d. handpalm
Botten, spieren zijn zichtbaar (= diepe wonde)
Een wonde in het gezicht, de ogen of de geslachtsorganen
Is het slachtoffer voldoende beschermd tegen tetanus?
= Normaal herhalingsvaccin om de 10 jaar




Kinderen: Via vaccinschema Kind en Gezin
 vaccin DITEPER op leeftijd van 2 – 3 – 4 – 15 maand; 5-7 jaar
 Vaccin TE-DI op leeftijd 14 – 16 jaar

Bij sommige aandoeningen: diabetes, bloedstollingsstoornissen, …
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Meest voorkomende huidwonden
bij kinderen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schaafwonde
Snijwonde
Steekwonde
Splinterwonde
Brandwonde
Blaren
Bijtwonde
Insectensteek
Tekenbeet
22

1. Schaafwonde
 Wat





De bovenste huidlagen zijn afgeschaafd
Puntvormige bloedingen: er zijn vele kleine bloedvaatjes
gekwetst
Meestal doet deze wonde VEEL pijn: de kleine
zenuwuiteinden zijn ook beschadigd

 Ernst is afhankelijk van




Grootte
Graad van bevuiling
Locatie: vb. schaafwonde in het gelaat
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1. Schaafwonde
 Lichte schaafwonde





Reinigen
Ontsmetten (indien nodig)
Afdekkend verband = beschermen
Aandacht voor tetanusvaccinatie

 Ernstige schaafwonde of vreemd voorwerp in de

wonde






Probeer dit niet zelf te verwijderen
Dek af met een sterk bevochtigd ontsmettend gaas(je) /
verband
Oefen geen druk uit op de wonde
Raadpleeg een arts / de hulpdiensten
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2. Snijwonde
 De huidlagen zijn verbroken / doorgesneden door

een scherp voorwerp


Bloedt vaak fel, doordat meerdere – soms grotere
bloedvaten zijn doorgesneden



Doet vaak minder fel pijn, het aantal doorgesneden
zenuwuiteinden is vaak gering

 Ernst is afhankelijk van


Hoeveelheid bloedverlies



Diepte



Graad van bevuiling



Plaats / locatie
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2. Snijwonde
 Lichte snijwonde





Reinigen
Ontsmetten (indien nodig)
Afdekken van de wonde met steriel – licht drukkend verband
Aandacht voor tetanusvaccinatie

 Ernstige snijwonde





Stelp de bloeding
Dek af met een steriel kompres /verband, met niet
prikkelende ontsmettingsstof
Raadpleeg een arts / hulpdiensten
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2. Snijwonde
 Vreemde voorwerpen die niet aan de oppervlakte

zitten, mag je niet verwijderen



Leg aan beide kanten een steriel kompres
Dek steriel af

 Bij vermoeden van glassplinters




Wrijf nooit in de wonde, om te reinigen / te ontsmetten
Dek steriel af
Contacteer de hulpdiensten
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3. Steekwonde
 Wonde die veroorzaakt wordt door een scherp, puntig

voorwerp


Schroevendraaier, mes, duimspijker, riek, naald …

 Ernst is afhankelijk van


Diepte: soms moeilijk in te schatten




Vervuiling




Ev. inwendige schade
 Gekwetste organen (vb. na val op riek)
 Pees-, spier- of zenuwbeschadiging
weinig zichtbaar – moeilijk in te schatten – besmettingsgevaar
vaak groot

Plaats: oog, borstkas, buik, …
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3. Steekwonde
 Hoe verzorgen






Goed reinigen
Ontsmetten
Afdekkend – ev. drukkend verband
Neem best contact op met een arts
Aandacht voor tetanusvaccinatie
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4. Splinter
 Het uiteinde van de splinter is goed zichtbaar









Ontsmet de huid
Zorg dat de splinter niet afbreekt of dieper dringt
Neem met een pincet met fijne punt het uiteinde van de splinter
beet
Ev. kan je met een steriele (of grondig ontsmette) naald, onder
het uiteinde van de splinter prikken om deze beter zichtbaar te
maken
Trek de splinter uit de huid in de richting van zijn as
Ontsmet nogmaals de huid na het verwijderen
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4. Splinter
 Het uiteinde van de splinter is niet goed zichtbaar


Raadpleeg een arts

 Ook indien





De splinter afbreekt
Splinter uit glas, metaal of tropische houtsoort
Splinter in het gelaat of oog
Ontstekingsverschijnselen: zwelling, pijn, warmte
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5. Brandwonde
 Oorzaak







Warmte: vuur – warme voorwerpen – vloeistoffen – stoom ZON
 Komt meest voor bij kinderen
Elektriciteit
Wrijving
Straling
Scheikundige producten
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5. Brandwonde
 Ernst wordt bepaald door
 Oppervlakte / grootte van de brandwonde
 Diepte van de brandwonde
 Andere factoren






Plaats: gelaat, ogen, mond, luchtwegen, handen,
geslachtsorganen
Leeftijd: kinderen en bejaarden
Algemene toestand van het slachtoffer
Combinatie met andere wonden
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5. Brandwonde


Oppervlakte v.d. brandwonde






Het lichaam wordt opgedeeld in
11 zones
Bij baby’s en kinderen liggen de
zones iets anders, wegens
andere lichaamsbouw

Bij een (grote) brandwonde:
steeds rekening houden met
het vochtverlies


Kan aanleiding zijn tot shock
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5. Brandwonde
Diepte van de brandwonde


1e graad brandwonde
 De huid is intact
 Enkel de opperhuid (bovenste deel
van de huid) is verbrand
 Roodheid
 Licht gezwollen
 Pijnlijk
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5. Brandwonde
Diepte van de brandwonde


2e graad brandwonde
 Opperhuid en lederhuid zijn
beschadigd
 Blaarvorming (plasmavorming)
 Heel pijnlijk
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5. Brandwonde
Diepte van de brandwonde


3e graad brandwonde
 Opperhuid, lederhuid en onderhuid zijn
beschadigd
 Ev. onderliggende weefsels
 Verbrand oppervlak ziet zwart (verkoold)
 Verbrand oppervlak ziet wit (gekookt, chemisch
product)
 Ongevoelig, want zenuwuiteinden zijn volledig
verbrand
 In de omgeving ziet men vaak ook 1e en 2e
graad wonden
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5. Brandwonde
Wat doe je
WATER, WATER, de rest kan LATER


Koel gedurende 15 min onder stromend lauw
water (niet ijskoud)



Probeer zelf geen kledij, … te verwijderen



Gebruik nooit olie, boter, melk … op
brandwonden



Gebruik nooit gekleurde ontsmettingsstoffen, de
arts kan de wonde hierdoor niet goed beoordelen



Vettig gaas met antibiotica: enkel op voorschrift
van een arts
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5. Brandwonde
 Wat doe je NA het koelen
 1e graad brandwonde






2e graad brandwonde






Steriel individueel verpakt vetverband
Steriel individueel koelend verband
Zalven: enkel op voorschrift
Steriel individueel verpakt vetverband
Licht drukkend verband
Vochtblaren NIET openprikken: infectiegevaar stijgt

3e graad brandwonde



Steriel afdekken: gaas, driehoekverband, noodverband
Raadpleeg onmiddellijk een arts
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6. Blaren
Wat zijn blaren




Door langdurige / hevige wrijving
Gevulde blaas met plasma (geel vocht) of bloed
Vooral aan handen en voeten

Wat te doen bij een gesloten blaar

1.



Niet openprikken - infectiegevaar stijgt
Een gesloten blaar: steriele omgeving
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6. Blaren
2.

Wat te doen indien gesloten blaar hinderlijk is /
gemakkelijk kan stukgelopen worden



Blaar openprikken op steriele wijze
Hoe

Ontsmet de blaar en de omgeving

Prik met een steriele of grondig ontsmette naald in de
basis van de blaar op verschillende plaatsen




Hou de naald evenwijdig met de huid, om te voorkomen dat
je in onderliggend weefsel prikt

Duw met een steriel kompres het vocht uit de blaar
Leg een steriel drukkend verband(je) aan
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6. Blaren
Wat te doen indien blaar reeds stuk is

3.



Ontsmet de omgeving van de blaar
Knip de loshangende huiddeeltjes weg met een schaar
met fijne punt en een pincet (zonder aan de huid te
trekken)





Schaar en pincet: vooraf enkele min. in ontsmettingsalcohol
leggen en nadrogen met steriel kompres

Ontsmet de wonde zelf
Leg een steriel drukkend verband(je) aan, ev. een vettig
gaas om het kleven v.h. verband te vermijden
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6. Blaren
Preventief te werk gaan

4.







Draag kousen als je gaat wandelen
Draag 1 paar kousen, geen 2 paar boven elkaar
(= extra wrijving)
Ga nooit op lange tochten met nieuwe schoenen, stap ze
eerst in
Ev. blarenpleister op gevoelige plaatsen
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7. Bijtwonde (van dier of mens)
 Ook al lijkt dit op het 1e zicht op een kleine wonde, toch

steeds kneuzing van onderliggende weefsels
 Zeker bij een dierenbeet: groot gevaar voor besmetting

van hondsdolheid of klem


Door de bacteriën in het speeksel

 Wat te doen




Verzorgen zoals schaaf- of snijwonde
 Reinigen – ontsmetten – ev. afdekken
Raadpleeg een arts indien nodig
 Ev. vaccinatie tegen tetanus
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8. Insectensteek
 Wat






Bij een insectensteek: klein wondje waarlangs (gif)stof in de huid
wordt gebracht
Het lichaam reageert snel (en soms hevig) met een plaatselijke
zwelling: roodheid, pijn, jeuk, warmte
Meestal is dit ongevaarlijk

 Wanneer hulp inroepen



Bij groot aantal steken
Bij steken in de mond- of keelholte
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8. Insectensteek
 Wat te doen




Indien de angel nog aanwezig, verwijder deze met een pincet /
duw hem eruit met je nagels van onder naar boven. Druk de
gifblaas op het eind van de angel niet leeg
Beperk zwelling en pijn door aanbrengen van koude




Bij een insectenbeet in mond- of keelholte: laat het kind op ijsklontje
zuigen of de mond spoelen met koud water

Gebruik jeukverzachtende zalf of poeder

9. Teken


Een teek is een klein, bruinzwart spinachtig diertje, zo groot
als een speldenkop
Zie deel 2: praktijk
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4. Meest voorkomende
“ongevallen” bij kinderen
47

Meest voorkomende “ongevallen”
bij kinderen
1. Verslikken
2. Hyperventileren
3. Flauwvallen
4. Schokken / stuipen
5. Zonneslag - Hitteslag
6. Neusbloeding
7. Breuken
8. Verstuiking
9. Kneuzing
10.Vergiftiging
48

1. Verslikken door vreemd voorwerp in
de luchtwegen
 Volledige obstructie


Kind kan niet meer ademen, spreken of hoesten



Kind wordt blauw (cyanose)



Kind wordt paniekerig (grijpt naar de keel)



(Beademen is niet mogelijk)

 Onvolledige obstructie


Kind heeft een luidruchtige ademhaling, kan nog hoesten



Kind wordt blauw (cyanose)



(Beademen is moeilijk)

 Kan in beide gevallen leiden tot bewusteloosheid
 Zolang het kind kan hoesten, moedig hoesten aan
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1. Verslikken door vreemd voorwerp in
de luchtwegen
 Tracht het voorwerp te verwijderen door slag op de

rug









Ga achter het kind staan / zitten
Sla met de hiel van jouw hand meerdere keren krachtig
tussen de schouderbladen
Plaats jouw andere hand (als steun) op de borst van het kind
Indien mogelijk, laat ondertussen het kind voorover buigen
Kleine kinderen kan je ook over je dij leggen met het hoofd
lager dan de romp
Bij baby’s: leg het kind op jouw voorarm, duim en wijsvinger
ondersteunen het hoofdje en sla met aangepaste kracht op
de rug van de baby
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1. Verslikken door vreemd voorwerp in
de luchtwegen
 Tracht het voorwerp te verwijderen door borstgreep


Ga achter het kind staan



Laat je kind licht voorover buigen



Plaats je armen onder de oksels en plaats je handen (in
bidvorm) op de onderste helft van het borstbeen



Geef een korte en krachtige ruk – schuin naar boven



Hierdoor pers je de lucht in de longen in een krachtige stoot
naar buiten, waardoor hopelijk ook het vreemd voorwerp uit de
keel schiet

 Tracht het voorwerp te verwijderen door met je

vingers achter het voorwerp te haken


Maar let hier vooral op dat je het voorwerp niet dieper duwt
51

 Voorwerp verwijderen door slag op rug

 Voorwerp verwijderen door borstgreep
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2. Hyperventilatie
 Hyperventilatie: veroorzaakt door te snel en te diep

in- en uitademen



Zware lichamelijke inspanning
Emotionele situatie

 Kind






Snel en diep ademen
Heel angstig en benauwd
Een snelle hartslag, soms hartkloppingen
Tintelingen in vingers en rond mond
Soms bewusteloosheid
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2. Hyperventilatie
 Wat doe je best









Probeer het kind / tiener te kalmeren
Laat het rustig ademen in een gesloten plastiek / papieren
(niet te grote) zak (zak over mond en neus)
Geef desnoods het ritme aan
 IN – 2 – 3 - UIT – 2 – 3 – 4 – 5 – IN - …
Tot de toestand beter is
Lukt het niet, verwittig gespecialiseerde hulp
Morele steun is heel belangrijk
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3. Flauwvallen / syncope
 Syncope


Kortstondig (< 1 min), plots, bewustzijnsverlies als gevolg
van een zuurstoftekort in de hersenen

 Mogelijke oorzaken


Grote emoties



Pijn



Plots / lang rechtop staan



Plots stoppen met een zware lichamelijke inspanning



Te lang in een warm bad liggen



Bij kinderen: “Breath Holding Spell” bij woedeaanval
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3. Flauwvallen / syncope
 Wat doe je





Leg het slachtoffer op de rug
Zorg voor vrije luchtwegen: hoofd lichtjes achterover
= hyperstrekking
Breng de benen hoger dan de rest van het lichaam








Het bloed vloeit terug naar de hersenen
Het kind wordt terug wakker

Wanneer het kind terug wakker is, laat het geleidelijk recht
zitten
Geef niets te drinken voordat het kind volledig terug OK is
Indien niet spontaan beter na 3 min.: arts / hulpdienst bellen
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4. Schokken / stuipen
 Krampachtige spiersamentrekkingen
 Bewusteloosheid
 Starende blik
 Bleekheid
 Cyanose: kind krijgt blauwe kleur rond nagels en

lippen
 Komt meestal voor bij kinderen met hoge koorts
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4. Schokken / stuipen
 Wat doe je best


Werk de bewegingen NIET tegen



Vermijd dat het kind zich kan stoten / kwetsen



Bescherm vooral het hoofd


Kniel ev. achter het kind en hou het hoofd vast tussen uw
handen en dijen



Het is zinloos om iets tussen de tanden te steken



Zorg voor een rustige omgeving



Bij koortsstuipen: koel voorzichtig het kind af


Lauwe douche



Lauw bad



Koud washandje op hoofd, in de nek, in de lies: grote
bloedvaten liggen daar vrij oppervlakkig
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5. Zonneslag - Hitteslag
 Zonneslag
 Oorzaak




Door directe zonnestraling op het hoofd, kan er een
ontregeling van het warmtecentrum in de hersenen
ontstaan

Symptomen






Rood aangezicht en droge huid
Snelle hartslag
Hoofdpijn en duizeligheid
Dorst
Braakneigingen
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5. Zonneslag - Hitteslag
 Zonneslag
 Wat doe je best







Haal het kind onmiddellijk uit de zon
Breng het in halfzittende houding
Leg koude kompressen op het hoofd
Verwittig gespecialiseerde hulp

Voorkomen



Zonnehoedjes
Vermijd langdurige blootstelling in volle zon
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5. Zonneslag - Hitteslag
 Hitteslag


Oorzaak




Hitteslag treedt op wanneer je te lang in een warm milieu
verblijft en het zweetproces wordt belemmerd. Hier is geen
rechtstreekse zonnestraling
De lichaamstemperatuur kan oplopen tot 41 °C, met gevaar
voor stuipen en/of bewusteloosheid
Vb. kind zit langdurig in een gesloten wagen in volle zon



Symptomen


Niet meer zweten



Vlugge en plotse temperatuurstijging



Snelle hartslag en snelle hijgende ademhaling
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5. Zonneslag - Hitteslag
 Hitteslag
 Wat doe je best



Trek kledij van het kind uit
Koel het kind voorzichtig af
 Lauwe douche
 Lauw bad
 Koud washandje op hoofd, in de nek, in de lies: grote
bloedvaten liggen daar vrij oppervlakkig





Verwittig gespecialiseerde hulp

Voorkomen


Vermijd langdurige blootstelling aan warme omgevingen
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6. Neusbloedingen
 Oorzaak






Spontaan
Na slag of stoot
Na hevig niezen of snuiten
Onder invloed van warmte
Bij schedelbreuk

 Wat doe je best






Laat het kind rechtop zitten, hoofd licht voorover
Snuit even de neus, dan verwijder je de meeste
bloedklonters
Knijp de neusvleugels dicht gedurende 6 à 10 min.
Helpt de rechtstreekse druk niet, ga naar een arts
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6. Neusbloedingen
 Wat vermijd je best


Vermijd bij een neusbloeding om het hoofd achterover de
buigen




Vermijd watten in de neus




Het bloed loopt in de keelholte
Bij het verwijderen: vaak opnieuw een neusbloeding omdat je
het korstje opnieuw lostrekt

De eerste uren na een neusbloeding: wees voorzichtig om
de neus te snuiten

 Neusbloedingen zijn zelden massaal, worden vaak

overschat
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7. Breuken


Symptomen bij breuken
1.
2.
3.
4.
5.

Abnormale stand van het lidmaat
Abnormale beweeglijkheid van het lidmaat
Soms beenknarsen bij het bewegen van het lidmaat
Pijn
Bloedverlies



6.
7.

Inwendig bij gesloten botbreuk
Bij open botbreuk: ook uitwendig bloedverlies

Functieverlies
Zwelling

65

7. Breuken
 Wat te doen


Hou het lidmaat onbeweeglijk








Indien het kind comfortabel en veilig ligt, zit, … verplaats het
niet

Voorkom infectie bij open botbreuken: dek de wonde steriel
af
Verwittig de hulpdiensten / gespecialiseerde hulp
Probeer nooit zelf een bot te zetten
Leg ook geen geïmproviseerde spalk aan als de hulp binnen
korte tijd kan ter plaatse zijn
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8. Verstuiking
 Wat is een verstuiking




De bewegingsmogelijkheid van een gewricht is
overschreden
Gewrichtsbanden kunnen uitgerokken en/of gescheurd zijn

 Symptomen




Pijn
Bewegingsbeperking
Zwelling door vocht of bloeduitstorting
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8. Verstuiking
 Wat te doen


Koel het getroffen gewricht af gedurende 15 min.




Breng het getroffen gewricht in hoogstand







Dit gaat de zwelling verder tegen
Beweging wordt belet

Breng daarna een laagje watten aan met daarop een licht
drukkend verband
Ofwel enkel een licht drukkend verband




Ev. plastiek zakje met ijsblokjes, in een doek gewikkeld /
coldpack

In het begin controleren dat het verband niet te strak komt te
zitten door toenemende zwelling

Rust en belasting vermijden
68

9. Kneuzingen
 Wat is een kneuzing



Het is een onderhuids letsel, de huid zelf blijft intact
Weefsel raakt gekneld tussen een stomp voorwerp en het
onderliggende bot. Hierdoor scheuren bloedvaten en raakt
onderhuids weefsel beschadigd

 Symptomen






Pijn
Zwelling
Laattijdige blauwe vlek (blauwe verkleuring) door
bloeduitstorting
Stramheid, stijfheid
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9. Kneuzingen
 Wat te doen bij een kneuzing


Koel de getroffen plek af gedurende 15 min.




Ev. zalf aanbrengen tegen kneuzingen




Ev. plastiek zakje met ijsblokjes, in een doek gewikkeld,
coldpack
Verzacht de spierpijn: vb. Fastumgel, Hirudoid,

Bij een kneuzing aan de vingers: kijk of je ev. ringen kan
verwijderen
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10. Vergiftiging
1. Kinderen zijn nieuwsgierig en gaan

soms op onderzoek naar leuke
kleuren, snoepjes in de keukenkast,
medicijnkast, …
2. Vergiftigingen bij
1.

Kleuters (1-5 jaar): meer accidenteel

2.

Tieners (vanaf 10 jaar): meer
doelbewust

3. Steeds hulpdiensten verwittigen
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10. Vergiftiging
 Wat kan je doen


Kijk naar het kind


Kijk waar je het kind aantreft
 Kijk naar de verpakking – naam product
Blijf zelf rustig, blijf bij het kind en hou het kind rustig
Indien het braakt, bewaar het braaksel
Verwittig de hulpdiensten en geef zoveel mogelijk info door
 De hulpdiensten verwittigen het antigifcentrum en bellen jou
nadien terug met ev. instructies
 De hulpdiensten komen naar jou
Zonder instructies van de hulpdiensten
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 Geef je kind niets te eten of te drinken








Is het alert, ademt het vlot, heeft het braakneigingen of heeft
het gebraakt, krampen, ….

5. Huisapotheek en EHBOmateriaal thuis
73

Huisapotheek: algemeen
 Het apotheekkastje






Buiten bereik van ‘nieuwsgierige’ kinderen
Liefst op slot
Liefst afgeschermd v.h. licht
Niet vochtig – geen grote temperatuurschommelingen
Wordt regelmatig gecontroleerd op vervallen producten





Vervallen medicatie, restjes, … gaat terug naar de apotheek
Gebruik geen medicatie die voor een andere persoon werd
voorgeschreven
Antibiotica: kan eigenlijk NIET
 Een correcte behandeling houdt in dat de antibioticakuur
volledig werd uitgenomen

74

Huisapotheek: inhoud
 Door de huisarts / specialist aangeraden /

voorgeschreven middelen





Pijn en koorts
Keelpijn
Spijsverteringsstoornissen
Diarree







Niet stoppend, maar darmflora beschermend: Lacteol

Obstipatie
Insectenbeten
Spierpijnen, blauwe plekken, verstuikingen, …
Zonnebrand
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Huisapotheek: inhoud
 Verbanden en EHBO materiaal






Kleefpleisters: gewone – hypoallergene - …
Wondpleisters: individueel verpakt / op rol
Kompressen: steriel en individueel verpakt
Ev. niet steriele kompressen: reinigen van wonden
Zwachtels




Crêpezwachtels (met rood biesje): licht elastisch

Driehoekverband
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Huisapotheek: inhoud
 Andere


Lijstje ‘nuttige telefoonnummers’ van hulpdiensten




Koortsthermometer









Staat ook op kalender van de brandweer ☺ tip !
Digitale thermometer / oorthermometer / …

Schaar
Enkele veiligheidsspelden
Enkele haakjes om zwachtels te bevestigen
Splinterpincet
Tekentang
Zacht handborsteltje
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6. Praktijk

78

Praktijk in 4 groepen
1. Veiligheidshouding
2. Reanimatie
3. Verbanden oefenen
 Spiraalverband
 Scharnierverband
 Kruisverband
4. Teken
 Wat? Hoe vermijden? Hoe verwijderen? Risico’s ?
Inenten?
79

1. Veiligheidshouding

80

2. Reanimatie
1. Let op de veiligheid
2. Beoordeel de toestand van het slachtoffer
Controleer het bewustzijn

1.

1.
2.
3.

Roep hulp, zo ben je niet alleen
Maak de luchtweg vrij

2.
3.
1.
2.

4.

3.

Roep de naam (luid spreken !)
Streel de kaak, het hoofd, tik de schouder
Nooit schudden (aan een kind)

Zowel in de mond
Als knellende kledij

Controleer de ademhaling = kijk – luister – voel

BEL 112
81

2. Reanimatie
4. Geef 30 compressies = hartmassage

= 100 per minuut

5. Geef 2 beademingen

6. En ga door: 30:2 … tot hulpdiensten er zijn
82
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3. Verbanden oefenen
 Spiraalverband



Wonde aan lidmaat: arm of been
Helpt grote kompressen op hun plaats houden
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3. Verbanden oefenen
 Scharnierverband



Bij elleboog of knie
Het gewricht kan nog vlot geplooid worden
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3. Verbanden oefenen
 Kruisverband



Is een drukkend, ondersteunend verband
Het immobiliseert en gaat zwelling tegen
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4. Tekenbeet


TEKEN






Een teek is een klein, bruinzwart spinachtig diertje, zo
groot als een speldenkop
Tekenbeten zijn vaak onschuldig en niet pijnlijk,
waardoor je ze meestal niet opmerkt
Wanneer een teek besmet is, kan je er ziek van worden
 Maar die teek moet minstens 12 uur aan de huid vastgehecht
blijven, voordat hij de bacterie overbrengt




Kunnen niet springen, noch vliegen, vallen niet uit bomen
Ze wachten op een voorbijlopende mens of dier en
kruipen op de huid. Daar zoeken ze een warm plekje
en bijten ze zich vast
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4. Tekenbeet


Waar vind je teken








Teken leven overal: in het park, in je tuin, in de duinen, in
het bos, ...
Ze bevinden zich doorgaans tussen vochtige bladeren en
in hoog schaduwrijk gras
Teken zijn er het ganse jaar, maar worden extra actief
tussen maart en oktober

Tekenbeet voorkomen = MOEILIJK






Blijf in bossen zoveel mogelijk op de paden
Draag lange mouwen, lange broekspijpen en gesloten
schoeisel. Stop je broekspijpen in je kousen
Draag lichtgekleurde kleding, dan zie je een teek beter
Gebruik een insectenwerend middel met bijvoorbeeld
DEET op je onbedekte huid of zelfs op je kleding
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4. Tekenbeet


Hoe controleren op een teek


Doe de tekencheck
 Nadat je in het groen bent geweest. Liefst dezelfde dag
 Controleer jezelf en de anderen
 Laat je helpen of gebruik een spiegel
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4. Tekenbeet


Hoe een teek verwijderen



Niet verdoven met ether of ontsmettingsalcohol
Verwijder de teek met tekentang of een pincet (of door
iemand met scherpe nagels)
 Neem de teek vast bij de kop, zo dicht mogelijk tegen de
huid. (zorg ervoor dat je zijn lijf niet samenknijpt)
 Trek hem rustig in één beweging uit de huid
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4. Tekenbeet


Wat moet je doen na het verwijderen




Het is niet erg als een stukje van de teek blijft vasthaken in
je huid. De bacterie wordt zo niet doorgegeven. Het kan
wel een kleine infectie veroorzaken
Na het verwijderen van een teek
 Reinig het wondje: water en zeep
 Kan er soms een rood vlekje achterblijven. Dit verdwijnt
binnen de 2 weken



Contacteer je huisarts




Indien deze vlek groter wordt en er ontstaat een ronde vlek
- de rode vlek is na 3 weken niet verdwenen
Je krijgt griepachtige symptomen binnen de maand na een
tekenbeet
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4. Tekenbeet


Ziek door een tekenbeet






Een teek kan verschillende bacteriën of virussen in zijn
lichaam hebben. Als een teek je bijt, kan zo'n virus of
bacterie in je lichaam terechtkomen via bijvoorbeeld het
speeksel van de teek
Niet alle teken kunnen je ziek maken

Welke tekenziekten bestaan er


De ziekte van Lyme
 Veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi
 Besmetting meestal pas na meer dan 12 uur
 Preventie
 VOORKOMEN door goede beschermingsmiddelen:
lange broek, kousen, …
 Te behandelen met antibiotica
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4. Tekenbeet


Welke tekenziekten bestaan er


Tekenencefalitis = virus: hierdoor kan je een hersen- of
een hersenvliesontsteking krijgen (TBE)
 Besmetting binnen enkele minuten na de tekenbeet
 Preventie
 VOORKOMEN door goede beschermingsmiddelen:
lange broek, kousen, …
 Vaccinatie is mogelijk (preventie)
 Bestaat uit 3 inentingen – bescherming gedurende 3 jaar
 Nog niet nodig in België
 Wel te overwegen als je reist naar bosrijke streken in
Centraal- of Oost-Europa en sommige plaatsen in
Noord-Europa
 zie internet: vaccinatie tegen teken
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VRAGEN ??

Dan hopen wij vanuit de ouderraad dat uw
koffertje gevuld is met veilige zorg, een pak
weetjes en enkele tips
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