First Aid & CPR

Wat is EHBO?
§
§
§
§
§
§
§

Situatie zo goed mogelijk inschatten
Niet panikeren & gezond verstand gebruiken
Hulpdiensten correct contacteren en informeren
Toestand stabiliseren (in afwachting hulpdiensten)
Slachtoffer geruststellen
Eerste zorgen toedienen
Opvolging

HET VOORAL NIET ERGER MAKEN

HOE EEN SLACHTOFFER BENADEREN?
De 4 V’s!
§
§
§
§

Veiligheid
Vitale functies controleren (bewustzijn en ademhaling)
Verwittigen van hulpdiensten
Verdere eerste zorgen toedienen

VERWITTIGEN VAN HULPDIENSTEN
§
§
§
§
§
§
§
§

112 bellen
Adres meedelen
Beschrijven van wat er is gebeurd, en hoe?
Toestand van het slachtoffer (wat zie je bij slachtoffer)
Indien meer dan 1…aantal slachtoffers?
Leeftijd van het slachtoffer?
Op welk tijdstip is het gebeurd?
Welke handelingen reeds ondernomen?

101 = politie
112 = ziekenwagen + brandweer

WONDVERZORGING
Schaafwonden / open wonden
§ Indien je het zelf kunt verzorgen:
§ REINIGEN
§ ONTSMETTEN
§ VOCHTIG HOUDEN (met een gel of zalf)
§ AFDEKKEN
§ Indien hevige bloeding:
§ DRUK OP UITOEFENEN (drukverband)
§ Druk eventueel ook ader dicht tussen wonde en hart
§ HOOGTESTAND
§ SPOED of 112

WONDVERZORGING
Bloedneus
§
§
§
§
§

Eerst snuiten zodat overtollig (gestold) bloed uit de neus komt
Zit in schrijfhouding
Bij neusbloeding het hoofd nooit achterover houden
Koude toepassen (voorhoofd en nek)
Min. 5 minuten stevig dichtknijpen zonder pauze (ter hoogte van neusvleugels)

§ Laat slachtoffer niet snuiten bij een bloedneus na een ongeval, val of harde klap op
het hoofd. Er kan sprake zijn van een hersenletsel of schedelletsel.

INSECTENBETEN
§ Wespen, Bijen, Teken, Muggen
§ Reactie: rood, pijn, jeuk, zwelling, angel
§ Gevaar:
•
•
•

Gestoken in mond of keelholte
Allergische reactie (opzwellen lokaal of aangezicht)
Ziekte van Lyme bij tekenbeet

§ Wat te doen?
• Angel (bijen) verwijderen met pincet, of nagels
• Zwelling en pijn beperken door aanbrengen koud kompres
• Eventueel gif uitzuigen met vacuumpomp, mond of via suikerklontje
• Azijn of Zalf (Purigel of Afterbite kids) tegen de jeuk aanbrengen
•
•

Bij steek in mond/keel: zuigen op ijsblokje + koude buitenkant keel + 112 bellen!
Allergische reactie: 112 + eventueel EPI pen

BRANDWONDEN
Water, water, water… de rest komt later!
§
§
§
§
§

Koel de brandwonde zo snel mogelijk met (stromend) koud water
Blijf koelen tot de pijn is afgenomen (min. 15 minuten)
Bij ernstige brandwonden 112 bellen, met minder ernstige bij de huisarts
Leg na het koelen een ‘burnshield’ aan zoals Flamazine-zalf (1e en 2de graad)
Afdekken voor verkleuring en infectiegevaar

REANIMATIE
§ Veiligheid voor jezelf, slachtoffer en omgeving
§ Controle bewustzijn: bvb luid praten, licht schudden, hand laten vallen in gezicht,
pijnprikkels..
§ Controleer de ademhaling door te kijken, te luisteren en te voelen, gedurende 10 tellen
(hoofd lichtjes achteruit)
Ø INDIEN NIET BEWUST en GEEN ADEMHALING
1. Roep om hulp
2. Bel of laat omstaander 112 bellen en AED (defribilator) halen
3. Draai het slachtoffer op de rug en leg op een harde oppervlakte
4. Zorg voor vrije luchtwegen (verwijder kledij borstkas)
5. Begin reanimatie!

REANIMATIE
§ 30 hartmassages – 2 beademingen – 30 – 2 – 30 - …
§ Hoe diep moet je drukken bij hartmassage?: 1/3 lichaamsomvang
• Ongeveer 5 à 10 cm bij volwassene
§ Handen op onderste deel borstbeen, bij beademen hoofd goed achteruit
(hyperstrekking)
§ Tempo: ‘Staying Alive’, ‘hoedje van papier’, ‘another one bites the dust’…

AED
§ Zet de AED (Automatisch Externe Defibrilator) aan
§ Volg de gesproken instructies
§ AED aangepast aan kinderen(pads) of enkel grote pads:
§ Plaats één elektrode ter hoogte van de schouder, één in de zij (taille)
§ Slachtoffer niet aanraken tijdens het geven van de schok

VERSLIKKING -> VERSTIKKING
§ Verstikking
§
§
§
§

5 slagen op rug tussen schouderbladen
Heimlich maneuver
Afwisselend 5 rugslagen, 5 x Heimlich
Indien nodig reanimatie

HERSENSCHUDDING
§ Kenmerken:
§
§
§
§
§
§
§

langer dan 1 min bewustzijnverlies
sufheid / verwardheid / slaperigheid
forse toename van hoofdpijn
braken
mogelijk schedel - of nekletsel
lichtschuwheid
trage reactie pupil op licht

§ Bel 112
§ Observeer het slachtoffer, niet langer dan 2 uur laten slapen zonder te observeren
§ Bij een nek- of hoofdletsel moet het slachtoffer blijven liggen en dadelijk de
hulpdiensten contacteren!

VERGIFTIGING
§ Laat niet meteen braken, geef niet zomaar water of melk!
§ Bel 112 wanneer kind of slachtoffer NIET normaal reageert
Ø
§
§
§
§

INDIEN SLACHTOFFER NORMAAL REAGEERT:
Geef eventueel actieve kool (Carbobel)
Tracht het ingenomen product te identificeren
Tracht na te gaan hoeveel is ingenomen, wanneer en ga ook na hoeveel het kind weegt
Bel antigifcentrum voor advies : 070/245.245

