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Handleiding EHBO-tas & scheepsapotheek

Inleiding
Deze handleiding hoort bij de EHBO-tas en scheepsapotheek van Cedo Nulli.
De EHBO-tas bevat een aantal kleinere tasjes met daarin alle
benodigdheden voor specifieke medische handelingen, variërend van kleine
wondjes tot een reanimatiesituatie. Doel is, dat je in een acute situatie niet
de hele tas door hoeft te spitten om alle spullen bij elkaar te zoeken, maar
alles in één keer bij de hand hebt en dan ook (ongeveer) weet waarvoor je
de spullen nodig hebt. Met gezond verstand en een beetje creativiteit kom
je vervolgens een heel eind.
Prioriteiten
 Zorg altijd eerst voor je eigen veiligheid!
 Onderneem direct actie als het slachtoffer buiten bewustzijn is geraakt ,
niet meer ademt, het hart niet meer klopt, of er een ernstige bloeding
is. De rest kan wachten tot later.
 Haal indien nodig het slachtoffer uit de gevaarlijke omgeving.
 Schakel hulp in! Roep zo snel mogelijk de Radio Medische Dienst op via
de VHF, SSB of Satphone.
Doe de volgende dingen nooit:
 Vastzittende kleding losrukken.
 Uitpuilende lichaamsdelen terugduwen.
 Iemand laten eten of drinken bij een shock en kaak-, hals-, borst-,
of buikverwonding.
Dit is geen leerboek EHBO! Het geeft alleen aanwijzingen hoe je met de
beschikbare materialen een slachtoffer zo goed mogelijk kunt helpen als je
op zee bent. Aan de wal ga je uiteraard gewoon naar een dokter of
ziekenhuis. Spreek de voorraad materialen niet onnodig aan en vul indien
mogelijk direct alles aan om te voorkomen dat je in noodsituaties misgrijpt.
Controleer regelmatig de houdbaarheidsdata van alle materialen en
medicijnen met behulp van de voorraadlijst achterin.
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Heb je onderweg meer gedetailleerde instructies nodig, raadpleeg
dan nadat je de zaak gestabiliseerd hebt: ‘The Ship captains medical
guide’’of, als je het daarin niet kunt vinden, het boek ’Where there is no
doctor’. Beide boeken staan in pdf-formaat op de desktop van de computer
en op de Ipad. Online kun je de ‘Merck Manual’ raadplegen; dit is een zeer
compleet online medisch handboek.
URL: http://www.merckmanual.nl/mmhenl/index.html
De Spaanse marine heeft ook een hele goede online EHBO-aan-boord gids;
URL: http://www.segsocial.es/ism/gsanitaria_uk/ilustr_capitulo7/cap7_3_quemaduras.htm

Inhoud van de EHBO-tas
1. Algemeen (groen), kleine wonden (geel), grote wonden (rood1), brand& schaafwonden (rood2)
2. cold packs, hot packs
3. foliedekens & kruik
4. traumatologie (blauw)
5. beademingsmaterialen

Bij de tas horen ook nog een nekkraag en een set opblaasbare spalken.

Scheveningen, 01-08-2011
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Wondverzorging
Was altijd goed je handen en ontsmet ze met Sterillium voordat je de wond
verzorgt. Draag bij een open of bloedende wond handschoenen om jezelf te
beschermen.
Kleine wonden (geel)
 Laat de wond even een paar tellen goed doorbloeden.
 Vervolgens goed schoonspoelen met lauw water, om zo veel mogelijk
vuil te verwijderen. Als dit niet mogelijk is, kun je de wond het beste
schoon deppen met een steriel gaasje.
 Een kleine ondiepe wond waarbij de wondranden aan elkaar liggen kun
je behandelen door de wondranden te ontsmetten met Octenisept
spray.
 Daarna kun je de wond afdekken met een pleister.
 Vervolgens de wond rust geven.
Grotere wonden (rood)
 Laat het slachtoffer bij voorkeur liggen.
 Breng het gewonde lichaamsdeel zover mogelijk omhoog.
 Kijk of het erg bloedt en of het bloed ritmisch naar buiten stroomt.
Wanneer het bloed ritmisch naar buiten stroomt kun je ervan uitgaan
dat er een slagader is geraakt.
 Stelp de bloeding door directe druk op de wond uit te oefenen.
 Schakel hulp in bij niet te stelpen bloedingen (RMD via VHF, SSB of
Satphone).
 Kijk goed naar de wondranden. Wijken de wondranden heel erg of
liggen de wondranden nog netjes naast elkaar?
 Kijk of je ook andere huidlagen kunt zien, zoals vetweefsel of spieren en
pezen.
 Kijk of er functie- en krachtverlies is.
 Test met een steriel naaldje of de streek rond de wond gevoelloos of
verdoofd is.
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Steri-strips
Bij kleinere wijkende wonden kunnen de wondranden bij elkaar gebracht
worden door een aantal smalle strakke pleisters (Steri-strips) dwars over de
wondranden te plakken.
Het aanleggen van Steri-strips gaat als volgt:
 Reinig en ontsmet de wond met Octenisept.
 Laat de huid rond de wond goed drogen.
 Vouw de kaart op de geperforeerde lijn en verwijder de schutstrook
(bovenste reepje). Trek de strips één voor één los.
 Breng de wondranden bij elkaar en breng vanaf één zijde de strip(s)
spanningsvrij aan.
 Laat voldoende ruimte tussen de strips zodat wondvocht weg kan
lekken.
 Dek de wond af met een grote pleister of een gaasje met een zwachtel.
 Laat de strip(s) zes dagen zitten en hou de wond zo droog mogelijk,
anders laten de strips los.
Wondlijm (Dermabond®)
De wondranden kunnen ook naar elkaar gebracht worden door ze vast te
plakken met wondlijm. Een voordeel van wondlijm is, dat de huid rondom
de wond niet verdoofd hoeft te worden. Ook ontstaan er geen littekentjes
als gevolg van de hechtdraad.
Het gebruik van wondlijm gaat als volgt:
 Reinig en ontsmet de wond.
 Laat de huid rond de wond goed drogen.
 De lijm moet direct na het openen van de verpakking gebruikt worden,
omdat de lijm maar korte tijd vloeibaar blijft. Hou de applicator tussen
duim en wijsvinger en draai aan de kop om de binnenste glazen ampul
te breken. Hou hierbij de applicator met de tip naar boven, om te
voorkomen dat alle lijm eruit loopt.
 Druk vervolgens ZACHTJES op de knop om de punt van de applicator vol
te laten lopen.
 Breng de wondranden voorzichtig naar elkaar toe; er mag niet teveel
kracht op komen te staan, omdat anders de wond later weer open
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springt of de genezing verstoord raakt. Als de wond teveel
wijkt, moet deze geniet of gehecht worden.
Bestrijk de gesloten wond in een zacht borstelende beweging met een
dun laagje lijm (niet in de wond laten lopen!); dertig seconden laten
drogen. Pas op dat je je vingers niet aan elkaar of aan de wond plakt!
Breng vervolgens een tweede en derde laagje aan.
Wacht minimaal vijf minuten voordat je de wond droog verbindt met
een pleister, verbandspray of een steriel gaasje en een zwachtel. Geen
zalf of vochtig verband gebruiken; dit tast de lijmlaag aan.
De wondlijm kun je ook combineren met steri-strips, voor extra
zekerheid dat de randen bij elkaar blijven.
De wondlijm kan na verloop van tijd grijs kleuren, omdat het effectief
vuil buitensluit.
Na enige tijd verdwijnt de wondlijm geleidelijk.
De eerste vier dagen geen water op laten komen.

Nietjes
Grote wonden, waarbij veel spanning op de wondranden staat, kunnen ook
naar elkaar toegebracht worden met nietjes, de zogenaamde skin staples.
Het verwijderen ervan gebeurt met een speciale nietjestang.
De stapler is voor eenmalig gebruik en plaatst bij inknijpen steeds één
nietje. De nietjes dringen eerst door de huid en worden vervolgens
gevormd, waardoor ze het weefsel bij elkaar houden. De nietjes kunnen
rechtstreeks worden aangebracht boven bot of organen. Tijdens het
aanbrengen moet er echter wel minstens 6,5 mm afstand zijn tussen het
oppervlak van de huid en het onderliggend bot of de onderliggende vaten of
organen. Als de afstand kleiner is, mag de stapler niet worden gebruikt en
moet de wond gehecht worden.
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Het gebruik van de stapler gaat als volgt:
 Spoel de wond schoon met NaCI 0,9%.
 Ontsmet de wond met Octenisept.
 Was en desinfecteer je handen nog een keer.
 Breng beide randen van de wond naar elkaar toe (1). De huid mag
ook bij elkaar worden gebracht door tractie uit te oefenen op beide
uiteinden van de snee. Zorg ervoor dat de randen naar buiten zijn
omgeklapt.
 De neus van de stapler
wordt zachtjes tegen
het bij elkaar gebrachte
weefsel gezet met de
lokalisatiepijl op het
midden van de snee (2).
 Knijp de trekker volledig
in en laat deze los (3).
Als je de trekker niet
volledig in knijpt, kan
het gebeuren dat de
nietjes onvolledig
worden gevormd.
Hierdoor komen de
wondranden niet goed
bij elkaar. Slecht gevormde nietjes moeten dus worden verwijderd
en vervangen door nieuwe. Herhaal deze procedure om de 0,5 cm
totdat de wond is gesloten. Let erop, dat je de nietjes gelijkmatig
over de wond verdeelt.
 Dek de wond af met verbandspray, een grote pleister (bijvoorbeeld
Tegaderm) of een steriel gaas met een zwachtel.
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Hechten
Wanneer een wond groot is en de wondranden ver uit elkaar liggen, kunnen
er problemen ontstaan met de genezing. Het bloeden duurt langer en de
genezing verloopt langzamer, wat de kans op infecties vergroot. Verder
moet er veel littekenweefsel gevormd worden om de afstand tussen de
wondranden te overbruggen. Met een hechting worden de wondranden
naar elkaar toegebracht, waardoor de wond sneller en mooier geneest.
Tenzij er een ernstige bloeding is en een groot bloedvat overhecht moet
worden heb je tijd genoeg: dep het wondoppervlak met steriele gazen tot
de bloedingen uit onderhuidse vaten vanzelf gestopt zijn. NB: niet wrijven,
dan blijft het bloeden! Daarna heb je uren de tijd om je voor te bereiden en
moed te verzamelen; de wond hoeft niet binnen 10 minuten weer gehecht
te zijn, wél binnen 6 uur. Hierna neemt de infectiekans toe en moet je de
wondranden zo naar elkaar toe brengen dat eventuele pus zich nog kan
ontlasten: met een paar steken met grote tussenruimte.
Hechten gaat als volgt:
 Desinfecteer het instrumentarium (pincet, naaldvoerder en schaar) als
het niet meer steriel is ongeveer 20 minuten in een pan met kokend
water; laat drogen en afkoelen op een schone theedoek.
 Spoel de wond schoon met NaCI 0,9%.
 Ontsmet de wond met Octenisept.
 Was en desinfecteer je handen nog een keer.
 Verdoof indien nodig (bij meer dan één hechting) de huid met lidocaine
2%. Zuig de lidocaine oplossing met een witte naald op in een
injectiespuit; spuit vervolgens met een groene naald op ongeveer 1 cm
vanaf de wondrand in: de naald insteken aan het uiteinde van de wond
en dan onderhuids parallel met het snijvlak in de richting van het
andere uiteinde opvoeren. Wanneer de naald tot de helft van de
afstand is opgevoerd, deze langzaam terugtrekken terwijl je voorzichtig
de vloeistof inspuit. Dit is even flink pijnlijk voor het slachtoffer! Op
deze wijze werken vanaf beide zijden van de wond en aan boven- en
onderkant van de wond. Geef de verdoving een paar minuten de tijd
om in te werken, voordat je begint met hechten.
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Hechten doe je met ‘mes en vork’; raak naald en draad zo min
mogelijk aan met je handen; de naaldvoerder gebruik je voor het
bedienen van de naald, het pincet voor het vasthouden van de
wondranden en het doortrekken van de naald door de huid. Plaats de
kromme naald op 2/3 van de punt in de bek van de naaldvoerder in een
hoek van ongeveer 110 graden. De naaldvoerder hou je vast met duim
en ringvinger, met je wijs- en middelvinger kun je goed ‘sturen’. Het
pincet hou je vast als een pen.
Het hechten: steek de gekromde naald met behulp van naaldvoerder in
de intacte huidlaag (zie tekening); vervolgens door wondrand steken,
dan aan andere kant eerst in de wondrand steken en weer via intacte
huid naar buiten. Aantrekken (vast is vast; niet met alle macht) en een
platte knoop maken. Twee extra platte knopen er bovenop voor de
zekerheid.

Plaats de eerste hechting in het midden van de wond en trek de
wondranden voorzichtig naar elkaar toe; zorg ervoor dat de knoop
naast de wondranden komt te liggen, anders gaat dit irriteren. Het is
belangrijk dat de hechtingen niet te los komen te zitten (wond wijkt),
maar ook niet te strak (wondranden worden paars/ zwart). Knip de
draad af op ongeveer een halve centimeter van de knoop.
Op de meeste plaatsen van het lichaam, behalve in het gezicht, steek je
de naald in de huid op 3-4 mm van de wondrand en plaats je om de 510 mm een volgende hechting. In het gezicht steek je de naald in de
huid op ongeveer 2-3 mm van de rand en komen de hechtingen op 3-5
mm van elkaar.
Wanneer alle hechtingen zitten, leg je er een steriel gaas op en breng je
een drukverband aan om de wond te beschermen en te zorgen dat de
wond niet weer gaat bloeden of door gaat lekken.
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Een verse, grote wond is vaak nog pijnlijk en kan heftig gaan
kloppen en opzwellen. Door de plaats van de wond hoog te houden,
kun je deze verschijnselen verminderen. Eventueel kan een pijnstiller
worden ingenomen.

Het is belangrijk om de wond droog te houden. Als het slachtoffer gaat
douchen, kun je het beste iets om de wond wikkelen, waardoor deze niet
nat kan worden. In bad gaan of zwemmen met een wond is dus uit den
boze.
Ook is het belangrijk om de wond goed schoon te houden. Als het
drukverband over de wond erg vies is geworden, kun je beter een nieuw
verband aanleggen. Zorg ervoor dat ook de omgeving van de wond schoon
blijft.
Afhankelijk van de plaats van de wond, worden de hechtingen na 7 tot 10
dagen verwijderd. Mocht er pus uit de wond komen, dan zul je de
hechtingen eerder moeten openknippen en eruit trekken.
Schaafwonden (rood)
Een schaafwond is een oppervlakkige mechanische verwonding van de
opperhuid, maar kan soms ook dieper. Deze wonden kunnen heftig bloeden
en veel wondvocht produceren. Ze zijn ook zeer pijnlijk.
 Maak de wond schoon met NaCl 0,9% en desinfecteer met Octenisept.
 Een niet bloedende schaafwond laat je onbedekt of verzorg je met
verbandspray.
 Grote of bloedende schaafwonden afdekken met een laagje Mesitran
honingzalf en een siliconenkompres (Mepitel) met daarover heen een
steriel gaasje en een zwachtel. Het aanbrengen van de honingzalf zorgt
voor een antibacteriële bescherming.
 Bij wonden die veel bloed of wondvocht vrij geven, dek je de wond
extra af met een absorberend verband er bovenop. Fixeer het geheel
met een pleister of een zwachtel.
 Helende schaafwonden kun je het beste verzorgen met vaseline, om de
huid soepel te houden.
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Brandwonden (rood)
Voordat met behandeling van de brandwonden wordt begonnen, moet
worden gezorgd dat de hittebron geen verdere schade kan aanrichten.
Kleding, vooral nog smeulende kleding (bijvoorbeeld gesmolten
synthetische overhemden) en/of kleding bedekt met hete teer of
doordrenkt met chemicaliën, moet direct worden verwijderd.
Materialen die verkleefd zitten met de huid mogen niet worden
losgetrokken, omdat de kans bestaat dat er grote delen van de huid worden
meegetrokken, waardoor de kans op infecties en complicaties onevenredig
toeneemt.
 Koel de brandwonden tenminste 15 minuten onder lauw stromend
water.
 Bedek de wond daarna met een laagje Flammazine zalf en een
siliconenkompres (Mepitel) met daar overheen een steriel gaasje en
een zwachtel.
 Hou een arm of been met een diepe brandwond de eerste dagen hoger
dan het hart, om zwelling en pijn te voorkomen.
 Het is belangrijk om het verbrande gebied goed schoon te houden,
omdat de beschadigde huid zeer gevoelig is voor infecties. De wonden
moeten één tot drie keer per dag worden gespoeld met NaCl 0,9% en
voorzien worden van een nieuwe laag Flammazine en een schoon
verband.
 Blaren liever niet doorprikken in verband met infectiegevaar. Als er heel
veel spanning op staat en de pijn niet te houden is, steriel doorprikken.
 Zorg voor adequate pijnstilling en laat het slachtoffer voldoende
drinken.
 Helende (ingedroogde) wonden kun je het beste verzorgen met
vaseline, om de huid soepel te houden.
Wondinfectie
Een wondinfectie kun je herkennen aan roodheid en zwelling van de huid
rondom de wond. De wond wordt steeds pijnlijker en klopt hevig. Ook kan
er pus uit de wond komen. Er kan koorts optreden (boven de 38 graden).
Soms is het nodig om de wond open te maken en schoon te maken. Begin
de behandeling van een wondinfectie met het grondig uitspoelen van de
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wond met NaCl 0,9%. Hierna een laagje Mesitran en een
siliconenkompres (Mepitel) aanbrengen met daarover heen een steriel gaas.
Als de wond erg lekt daarbovenop een absorberend gaas om de pus op te
vangen. Fixeer het geheel met een zwachtel. Herhaal deze behandeling
driemaal daags.
Let extra op de hygiëne: was en desinfecteer je handen voor ieder contact
met de wond; vervang de handdoek van het slachtoffer na iedere wasbeurt
en verschoon dagelijks de kleding.
Bij een wondinfectie is soms antibiotica nodig. In de scheepsapotheek zitten
tubes antibioticazalf (Bactroban en Flammazine) tegen oppervlakkige
huidinfecties en ook antibioticatabletten in geval van diepere infecties.
Schakel altijd eerst de RMD in voor advies.
Bloedneus
Een bloedneus ontstaat door het kapot gaan van kleine vaatjes in de neus.
Dit kan gebeuren door stoten of een klap op de neus, neus peuteren, hard
niezen of snuiten. Ook kan een bloedneus spontaan ontstaan door warmte,
verhoogde bloeddruk of een combinatie daarvan. Droge lucht of
verkoudheid maken het slijmvlies in de neus ook kwetsbaarder.
Meestal is een bloedneus weer makkelijk te stoppen en kan het ook geen
kwaad.
Bloedneus stoppen:
 Laat het slachtoffer zitten.
 Vraag hoe de bloedneus is ontstaan en stel het slachtoffer gerust.
 Is de bloedneus ontstaan door een klap of stoten dan mag er niet
gesnoten worden. Hierdoor zou er bloed in de neusholte kunnen
worden gedrukt. Is dit niet het geval dan mag de neus 1 keer gesnoten
worden.
 Druk de neus na het snuiten net onder het neusbot dicht. Dit is de plek
waar het zachte gedeelte van de neus begint.
 Het hoofd moet worden gehouden als in schrijfhouding. Niet te ver
voorover en zeker niet achterover in verband met in de keel lopen van
bloed.
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Controleer na 10 minuten of de bloedneus is gestopt; is dit niet
zo, druk de neus dan nogmaals 10 minuten dicht.
Als de bloeding is gestopt, maak dan voorzichtig de neus schoon.
Zeg het slachtoffer niet aan de neus te komen, niet de neus te snuiten
of te pulken en het even rustig aan te doen.

Is de bloedneus door hitte ontstaan dan kan het soms helpen om een koude
washand, spons of iets dergelijks in de nek te leggen. Geen ijs of cold pack.
Dit is te koud en kan hoofdpijn veroorzaken.
Mocht de bloeding na 20 minuten nog niet gestopt zijn, breng dan een
neustampon in. Het gele tasje bevat twee soorten neustampons: met rietjes
om door te ademen en zonder. Het maakt niet uit welke je inbrengt.
NB: Onthou dat dit voor het slachtoffer een hele vervelende handeling is!








Was je handen en trek handschoenen aan.
Laat het slachtoffer in een licht voorovergebogen houding zitten, zodat
hij/zij het bloed, dat achter in de neus-keelholte loopt, kan uitspugen;
geef het slachtoffer een bakje om in te spugen.
Spreek met je slachtoffer een teken af om de handeling te onderbreken
en let op de neusbloeding, tekenen van misselijkheid of braken.
Pak de tampon en schuif hem over de
neusbodem tot de tampon volledig in
de neus zit.
Laat de tampon in 30 seconden
opzwellen.
Bevochtig het uiteinde van de tampon met een spuit met NaCl 0,9% als
deze niet volledig is opgezwollen en herhaal dit 2 à 3 maal daags.
Laat de tampon niet langer dan 4 dagen zitten.

Oogletsel
Een oog kan snel geïnfecteerd raken en zo'n besmetting kan tot blijvende
schade leiden. Wees daarom altijd op je hoede bij oogklachten en ga niet
onnodig zelf dokteren. Win tijdig advies in van een arts of op zee van de
RMD. Er zitten oogdruppels en antibioticazalf in de scheepsapotheek. Het
gele tasje bevat een oogdouche en oogkompressen.
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Eerste hulp bij alle oogletsels
Wonden in of rond het oog zijn altijd ernstig. Stelp een bloeding door
voorzichtig met een steriel gaasje te deppen. Breng vervolgens een nietdrukkend, steriel oogkompres aan om het oog af te schermen van het licht
en oogbewegingen te vermijden. Bij elk oogletsel dat een verandering in het
zicht geeft (vlekken zien, niet duidelijk zien) moet direct de RMD
geraadpleegd worden.
Vuiltje in het oog
Meestal ligt het vuiltje oppervlakkig onder het bovenste ooglid of op het
hoornvlies. Het oog is pijnlijk, branderig en traant onophoudelijk.
 Zorg dat het slachtoffer niet in het oog wrijft.
 Een vuiltje kan met water uit het oog worden gespoeld of met een
vochtig wattenstokje of de bevochtigde punt van een steriel gaasje
worden verwijderd.
 Gebruik indien nodig een hoofdlamp en een loep om het vuiltje te
localiseren.
 Als het hoornvlies beschadigd lijkt, moet je een antibioticumzalf of
druppels (chlooramfenicol) gebruiken.
Als het vuiltje of de splinter niet meer in het oog zit, verdwijnt de irritatie
meestal binnen 24 uur. Een oogverband is niet nodig voor de genezing maar
kan het oog wat rust geven. Daarnaast beschermt het tegen wrijven en
infecties. Draag geen contactlenzen als je oogzalf gebruikt. Een
hoornvliesbeschadiging kan de eerste 24 uur veel pijn doen. Als pijnstiller
kun je paracetamol nemen.

Zonneblindheid
Bij lange blootstelling aan ultraviolet licht (wanneer men b.v. geen zonnebril
draagt bij weerkaatsing van het zonlicht op het water) kan zonneblindheid
(verbranding van het hoornvlies) optreden. Het slachtoffer heeft het gevoel
zandkorrels in de ogen te hebben (irritatie) en knippert veel
(lichtschuwheid). De ogen zijn erg pijnlijk en rood doorlopen en tranen
heftig.
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Zet direct een goede zonnebril op. De ergste verschijnselen zullen meestal
binnen de 12 tot 24 uur spontaan verdwijnen. Na 48 uur zijn bijna alle
klachten verdwenen. Na een extreme blootstelling aan UV-straling is het
mogelijk dat er een paar weken klachten blijven van hoofdpijn en een
geringe stoornis van het gezichtvermogen.
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Traumatologie
Verstuiking / kneuzing
Een kneuzing is een beschadiging van het onderhuids weefsel door een val,
slag of stoot.
Een verstuiking, ook wel 'verrekking' of 'verzwikking' genoemd, is een
verschuiving van de uiteinden van de gewrichten ten opzichte van elkaar,
waardoor de er omheen liggende kapsels worden opgerekt of soms zelfs
gescheurd.
Symptomen
 Pijn
 Zwelling
 Verminderde bewegingsmogelijkheid
 Blauwe plek ter hoogte van het gewricht
Verzorging
 Koel minimaal 20 minuten met ijs of een coldpack.
 Breng een drukverband aan (met een ideaalwindsel uit het blauwe
tasje).
 Het aangedane lidmaat hoog houden en zo min mogelijk belasten.
 24 uur rust houden, daarna voorzichtig gaan mobiliseren.
 Goede pijnstilling geven (diclofenac en paracetamol).
Voor stabiliteit kun je eventueel het gewricht intapen als het slachtoffer
weer gaat mobiliseren. Dat is minder dik dan een drukverband en
vergemakkelijkt het bewegen aan boord. De instructie voor het tapen van
een knie en enkel vind je hieronder. Voor andere gewrichten kun je met een
beetje fantasie zelf uitvogelen wat de beste manier is om het geblesseerde
gewricht te ondersteunen. Breng eerst een paar banen tape dwars op de
richting van de gekwetste spier, pees of band aan, om de druk op te vangen
(zogenaamde ‘ankers’); Plak vervolgens dakpansgewijs een aantal banen ter
ondersteuning. Volg daarbij altijd de richting van de spier, pees of band. Je
voelt vanzelf of het voldoende steunt en ongewenste bewegingen van het
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gewricht tegenhoudt. Tape nooit rondom (circulair)plakken, dan
knelt de boel af als het gaat zwellen.
Vergeet niet van tevoren te scheren, anders is het huilen als de tape er weer
af moet.
Knie

Enkel
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Botbreuk
Als het slachtoffer klaagt over extreme pijn op een bepaalde plek moet je
controleren of het om een botbreuk gaat.
Symptomen
 Pijn
 Functiebeperking van het lidmaat
 Zwelling
 Bloeding, blauwe plek
 Abnormale stand van het lidmaat of gewricht
 Open wond, eventueel met zichtbaar bot
 Geknars van bot bij beweging
 Verkleuringen van de huid
Botbreuken zijn altijd een ernstig medisch probleem en reden om de RMD in
te schakelen. Geef zo snel mogelijk goede pijnstilling (morfine en
diclofenac). Als het bot door de huid heen komt, heb je te maken met een
gecompliceerde botbreuk. Dit soort breuken kunnen leiden tot hevige
bloedingen. Oefen niet teveel druk uit op de wond om het bloeden te
stoppen; ontsmet de wond met Octenisept en bedek met een steriel gaas
(rode tasje).
Geef het gebroken lidmaat rust door het te spalken; dit voorkomt verdere
schade, verlicht de pijn (een beetje) en helpt verdere bloedingen te stoppen.
Spalk het lidmaat in de positie waarin je het hebt aangetroffen. Probeer in
geen geval het bot terug te duwen! Verplaats het slachtoffer niet, voordat
je de breuk hebt gespalkt.
Het aanbrengen van een spalk gaat als volgt:
Arm: het slachtoffer kan het beste zelf de arm ondersteunen, omdat hij het
beste voelt wat de minst pijnlijke houding is. Schuif de spalk voorzichtig
onder de arm en doe de rits dicht. Blaas daarna rustig de spalk op, zodat de
arm gesteund wordt en niet meer kan bewegen. Niet te hard, anders knelt
de circulatie af! Leg een mitella of sling aan.
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Been: als er een extra paar handen aan boord is, moet er tractie
uitgeoefend worden. Dit wordt gedaan door voorzichtig aan de voet te
trekken en deze tractie niet meer los te
laten tot de spalk geplaatst is. Schuif de
spalk voorzichtig onder het been en voer
deze zo hoog mogelijk op, tot de knie of het
kruis, afhankelijk van de plaats van de
breuk. Doe nu de rits dicht en blaas rustig
de spalk op, zodat het been gesteund wordt
en niet meer kan bewegen. Niet te hard,
anders knelt de circulatie af! Leg het been hoog, om verdere zwelling te
voorkomen.
Een gebroken vinger spalk je door deze aan de naastliggende vinger vast te
tapen met een gaasje ertussen.
Het spreekt voor zich dat het gebroken lidmaat niet belast mag worden,
maar dat zal het slachtoffer ook niet snel in zijn hoofd halen.
Controleer regelmatig de kleur en temperatuur van de hand of voet, in
verband met een knellende spalk of een door de fractuur bedreigde
bloedcirculatie. Dit doe je, door de nagel van de duim of grote teen in te
drukken. Als je ‘m indrukt wordt deze wit en bij een goede circulatie wordt
hij bij loslaten snel weer roze. Bij twijfel over voldoende doorbloeding: laat
de spalk leeglopen, of verwijder circulair aangebrachte tape/ zwachtels. Hou
hierbij tractie op het gebroken lidmaat en zorg dat deze niet verplaatst.
Controleer vervolgens nog een keer de doorbloeding: het lidmaat moet nu
snel weer warm en roze worden. Is dit niet het geval: roep dan direct de
RMD op.
Acute rugpijn
Indien rugpijn ontstaat ten gevolge van een plotse beweging, tillen of een
ongeval spreekt men van acute rugpijn. Meestal is voorzichtig in beweging
blijven de beste oplossing. Een goede pijnstiller (diclofenac, eventueel
tramadol) kan hierbij helpen; als dit onvoldoende is, kun je overwegen
diazepam in te nemen (spierverslapper). Pas op: van diazepam en
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tramadol word je erg suf! Niet wachtlopen dus en zeker niet
alleen/ zonder zwemvest aan dek!
Schouder uit de kom
Er is een afwijking te zien aan het schoudergewricht, deze zit niet meer op
zijn plaats. Meestal schiet de schouder naar voren uit de kom; je ziet dan
aan de voorkant een knobbel zitten. In zeer zeldzame gevallen schiet de
schouder naar achteren uit de kom; dit is voor een leek niet terug te
plaatsen.
Het terugplaatsen van een ontwrichte schouder moet je als het enigszins
kan aan een arts overlaten, in verband met de mogelijke schade die je kunt
toebrengen. Help het slachtoffer in een zo comfortabel mogelijke positie en
dien voldoende pijnstilling toe. Als het slachtoffer niet binnen zes uur
medische hulp kan krijgen, moet je proberen om het zelf te doen:
 Laat het slachtoffer zitten of liggen.
 Dien pijnstilling toe (pethidine) en wacht tot dit werkt (+ 30 min).
 Controleer of je tekenen ziet van een breuk of scheuring van het
gewrichtskapsel (bloeduitstorting, zwelling); indien niet: schouder
terugplaatsen.
 Laat de bovenarm langs het lichaam afhangen.
 Buig de elleboog 90 graden.
 Draai voorzichtig de arm en schouder naar binnen, met de elleboog in
90 graden.
 Draai nu langzaam en gelijkmatig de gebogen arm naar buiten; zorg dat
de bovenarm parallel met het bovenlichaam blijft; wees geduldig en
geef de spieren de tijd om te ontspannen; zodra de arm haaks op de
romp staat, zou de schouder terug moeten schieten.
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Ga door met naar binnen en buiten draaien totdat de schouder er weer in
zit. Als dit niet lukt:
 Laat het slachtoffer op zijn rug gaan liggen met de pijnlijke arm langs
het lichaam.
 Plaats een opgerolde handdoek in de oksel.
 Ga zitten bij de hand van het slachtoffer met je been gestrekt en plaats
je voet op de handdoek in de oksel.
 Pak de arm met twee handen beet bij de pols.
 Leun achterover en trek de arm langzaam naar je toe; zet je schrap met
je voet in de oksel; hou deze tractie geduldig vol; de schouder zal
uiteindelijk terugschieten.



Fixeer de arm op het lichaam met een sling en geef
‘m rust.
Geef aanvullende pijnstilling in de vorm van
diclofenac 3x p er dag 50-100 mg, eventueel
aangevuld met paracetamol 3x per dag 1000 mg.

Een klap tegen het hoofd
Onderzoek eerst of iemand door de klap nekletsel heeft opgelopen. Als de
nek beschadigd is of je twijfelt daaraan, verplaats het slachtoffer dan niet en
breng eerst de nekkraag aan, om te voorkomen dat het nekletsel verdere
complicaties veroorzaakt. Aanbrengen van een nekkraag doe je bij voorkeur
met z’n tweeën, de een houdt het hoofd en de nek continu stil in een rechte
lijn met elkaar, de ander brengt de kraag aan.
Lees voor gebruik goed de gebruiksaanwijzing!
 Bepaal de juiste maat: meet de afstand tussen kin en schouder.
 Stel de nekkraag in op de juiste hoogte en vergrendel hem.
 Buig de kraag voor, zodat hij goed rond is, zet het kinstuk vast.
 Schuif de kraag onder de nek door.
 Maak de kraag goed vast.
 Laat daarna pas het hoofd los.
 Laat het slachtoffer ophalen door medische hulpdiensten.
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‘Gat in je hoofd’
Een schedelwond zal gepaard gaan met veel bloedverlies. Geen paniek, het
valt meestal reuze mee. Stelp de bloeding door rechtstreekse druk,
eventueel met een cold pack. Behandel verder als beschreven in het
hoofdstuk over wondverzorging.
Hersenschudding
Hierbij zijn de hersenen door de klap voor korte tijd letterlijk door elkaar
geschud. De hersenen zelf worden hierbij niet (langdurig) beschadigd.
Je herkent een hersenschudding aan:
 Buiten bewustzijn raken (kan heel kort zijn)
 Niet op aanspreken reageren
 Verward zijn, verdoofd of suf gedrag vertonen, vergeetachtig zijn
 Geheugenproblemen
 Scheel kijken
 Hoofdpijn
 Misselijk zijn, braken
 Bleek gezicht, zweten, versnelde hartslag
 Onhandige of schokkende bewegingen maken
 Duizelig zijn, problemen met het evenwicht hebben, wankelend lopen
Meer dan 5 minuten bewusteloos:
 Hou de ademweg van het slachtoffer vrij; indien het slachtoffer niet
ademt: pas mond-op-mondbeademing toe.
 Maak knellende kleding los.
 Leg het slachtoffer in stabiele zijligging.
 Waarschuw de RMD: er is waarschijnlijk sprake van een hersenkneuzing
of bloeding.
Minder dan 5 minuten bewusteloos:
 Spreek het slachtoffer aan en kijk of alert wordt gereageerd.
 Vraag het slachtoffer in je hand te knijpen om te controleren of hij
begrijpt wat je zegt.
 Vraag het slachtoffer zijn armen of benen te bewegen en kijk hoe dat
gaat.
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Controleer het bewustzijn de eerste 24 uur na het ongeval regelmatig, ook ’s
nachts. Maak het slachtoffer ieder uur wakker om de reacties te testen, op
de manier zoals hierboven is beschreven. Wordt het slachtoffer anders dan
normaal wakker (suf), moet hij braken of is hij niet (goed) wakker te krijgen:
roep direct de RMD op.
Schedelbreuk
Een botfractuur van het schedelbeen is zeer pijnlijk. Indien het een open
breuk is, behandelen als huidverwonding. Een klagend, actief slachtoffer is
in dit geval een geruststellend teken. Als hij stopt met klagen en slaperig
wordt, is dat een alarmerend teken. Losse botstukken kunnen
hersenschade veroorzaken. Schakel altijd de RMD in; het slachtoffer moet
opgehaald worden.
Klaplong
Als er sprake is van een klaplong ten gevolg van een trauma
(spanningspneumothorax) bouwt zich in de borstholte druk op. De lucht lekt
uit een lekke long of door een penetrerende wond in de borstholte en raakt
daar gevangen: bij uitademing sluit de wond zich als een ventiel onder de
druk van de borstkas. Om dit op te lossen moet de klaplong ontlast worden
door een dikke naald in de borstholte te steken, zodat de lucht eruit kan.
Een onbehandelde spanningspneumothorax kan de bloedvaten in de
borstholte afknellen, het hart van zijn plaats drukken en de gezonde long
verdringen: dit is een dodelijke aandoening, die direct behandeld moet
worden!
Symptomen
 Lichte tot ernstige kortademigheid
 Pijn in de borst mogelijk uitstralend naar nek, schouder en buik
 Ernstige ademhalingsproblemen
 Ontbreken van longgeluid bij luisteren met de stethoscoop
 Subcutaan emfyseem (krakend sneeuwgeluid als je de huid aanraakt)
 Shock, hartstilstand
Dit is een levensbedreigende situatie, onmiddellijke behandeling is
noodzakelijk!
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Handel als volgt:
 Pak het rode tasje voor grote wonden en het groene tasje.
 Desinfecteer de borstkas aan de pijnlijke kant met Octenisept.
 Steek een grijze infuusnaald in het midden aan de bovenkant van de
derde rib, door de tussenribspieren en in de borstholte.
 Het geluid van ontsnappende lucht bevestigt dat je op de juiste plek zit.
 Trek de binnennaald uit het infuusslangetje en zet er een 10 ml spuit
op.
 Probeer voorzichtig nog meer lucht op te zuigen.
 Haal de spuit eraf en plak het infuus goed vast; het infuus moet open
blijven, zodat de lucht kan blijven ontsnappen
 Laat het slachtoffer een beetje rechtop liggen.
 Schakel de RMD in, zodat evacuatie geregeld kan worden.

Meet regelmatig de bloeddruk en hou de ademhaling goed in de gaten; de
long kan opnieuw inklappen.
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Vitale functies
Bewustzijn
Het bewustzijn kan verlaagd zijn, zoals in slaperig, moeilijk wekbaar of
comateus (geen bewustzijn). Het bewustzijn kan veranderd zijn, zoals in
verward, geagiteerd, angstig.
Hoe het bewustzijn controleren?
 Aanspreken.
 Voorzichtig aan de schouders schudden.
 Een pijnprikkel toedienen door met je knokkels stevig op het borstbeen
te wrijven.
Ademhaling
De ademhaling moet beoordeeld worden op diepte, frequentie en
regelmaat. Daarnaast moet bekeken worden of de thoraxhelften beiden
goed en gelijkmatig omhoogkomen. Is dit niet het geval, dan kan dat wijzen
op gebroken ribben of een klaplong.
Een normale ademhalingsfrequentie voor een volwassene is 12 tot 20 keer
per minuut. Bij een normale ademhaling wordt uitzetting van de buik
gevolgd door uitzetting van de borstkas. Een normale ademhaling is vrijwel
geluidloos.
Tekenen van een geblokkeerde luchtweg zijn:
 Grote onrust.
 Bewusteloosheid: de tong zakt naar achteren.
 Snurkende ademhaling: de lucht perst zich langs de naar achter
gegleden tong.
 Bijgeluiden anders dan snurken: piepende geluiden tijdens inademing
wijzen op een bovenste luchtwegobstructie en zijn een absoluut
noodgeval; piepende geluiden bij de uitademing wijzen op ziekten als
astma en COPD; rochelen wijst op vloeistof in de keelholte.
 Blauwe lippen: een uiting van zuurstofgebrek.
 Het ontbreken van een luchtstroom aan de mond en neus.
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Brandwonden in het gezicht kunnen betekenen dat het
slachtoffer hete gassen heeft ingeademd waardoor de keel kan gaan
zwellen en geblokkeerd kan raken. Houd deze slachtoffers goed in de
gaten!

Als het slachtoffer kan praten, is de luchtweg wel vrij, maar niet persé
onbedreigd. Laat een slachtoffer altijd zijn mond leegmaken als dat mogelijk
is: let op kauwgom, etenswaren, een beugel of
kunstgebit.
Bij een bewusteloos slachtoffer kantel je het
hoofd en voer je de kinlift uit. Luister, hoor en
voel of er lucht langs de lippen en neus komt.
Is dit niet het geval, begin dan met reanimeren.
Ademt het slachtoffer wel, dan leg je het slachtoffer in stabiele zijligging.
Als de luchtweg bij het loslaten van de kinlift
blokkeert, breng dan een guedel in. Dit is een
buisje dat over de tong wordt ingebracht en
voorkomt dat de tong van het bewusteloze
slachtoffer naar achteren zakt. De maat bepaal je
door de guedel op de wang te leggen: de juiste
maat loopt van de mond tot aan de onderkant van de kaak.
Het inbrengen gaat met een
kurkentrekkerbeweging: schuif het buisje voorzichtig
met de opening naar het gehemelte toe langs het
gehemelte naar binnen; halverwege de bocht draai
je het buisje 180 graden, dus met de punt naar
beneden, en schuif je het buisje verder in de mond,
tot dat het gekleurde stukje bij de tanden zit
(bijtblokje). Luister en voel nu of er lucht stroomt
met de ademhaling.
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Circulatie
Om te beoordelen of de circulatie bedreigd is, controleer je de kleur van het
slachtoffer, de hartfrequentie, de kracht van de pols, de regelmaat van het
ritme, de bloeddruk en aanwezigheid van grote bloedingen.
Bij een normale bloedsomloop zie je een lichtroze huidskleur. In
stresssituaties zie je een bleke huidskleur en koude ledematen, ‘klam
zweet’.
Hartfrequentie
De polsslag kan een indruk geven van de snelheid, kracht en regelmaat
waarmee het hart het bloed rondpompt in het lichaam en kan een idee
geven van de vulling van de bloedvaten. Leg wijsvinger en middelvinger op
de slagader, aan de binnenkant van de pols, aan de kant van de duim. Voel
de pulsaties en tel deze gedurende 15 seconden. Vermenigvuldig dit met
vier en schrijf het resultaat op.
Een alternatieve locatie, als je de polsslagader niet kunt voelen, is de
halsslagader. Deze zit direct naast de luchtpijp. Omdat deze slagader naar de
hersenen loopt zal deze ook tijdens shock voelbaar zijn. Let op: in de
halsslagader zitten druksensoren die de bloeddruk meten. Als de bloeddruk
te hoog wordt door zoekende bewegingen in dit gebied, geven ze een
signaal af aan het hart waardoor deze de hartfrequentie vermindert of zelfs
een hartstilstand kan veroorzaken!
Normaalwaarden: 60-100 slagen per minuut
Het is belangrijk om de polsfrequentie goed in de gaten te houden:
 Een zwakke, snelle pols kan wijzen op shock.
 Een hele snelle, extreem trage of onregelmatige pols wijst op
hartproblemen.
 Bij koorts loopt de pols gemiddeld 20 slagen per minuut op, bij iedere
graad temperatuurstijging.
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Bloeddruk meten (groen)
 Vermijd activiteit, eten of roken vlak voor een meting.
 Verwijder nauwsluitende kleding van de bovenarm. Om afklemmen te
vermijden, moeten de mouwen niet worden opgestroopt.
 Bevestig de manchet dicht om de arm, maar niet te strak. Zorg dat de
manchet ongeveer 2 cm boven de elleboogplooi wordt geplaatst, met
de slang aan de binnenkant van de arm.
 Ondersteun de arm zodat hij ontspannen is.
 Zorg dat de manchet op dezelfde hoogte is als het hart.
 Druk op de ON/OFF knop om de meting te starten.
 De manchet zal nu automatisch oppompen.
 Laat het slachtoffer ontspannen, niet bewegen en de armspieren niet
spannen totdat het meetresultaat wordt getoond; normaal ademen en
niet praten tijdens de meting.
Schrijf het resultaat op, samen met de hartfrequentie en de
ademhalingsfrequentie. Dit is belangrijke informatie voor de RMD!
Normaalwaarden bij een volwassene:
Bovendruk tussen de 100 en 140 mmHg
Onderdruk tussen de 60 en 90 mmHg
Verschijnselen bij een te hoge bloeddruk:
 Vaag onwel zijn
 Vermoeidheid
 Hoofdpijn
 Stoornis van het gezichtsvermogen
 Neusbloeding
 Zwaar samentrekkend gevoel op de borst
 Kortademigheid bij inspanning
 Hersenbloeding
 Nachtelijke benauwdheid
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Verschijnselen bij een te lage bloeddruk:
 Shock
 Flauwtes
 Vermoeidheid
 Duizeligheid door beweging
 Hartkloppingen
Temperatuur
De normale lichaamstemperatuur ligt op 37 graden; bij een temperatuur
van 37,5 tot 38 graden is er sprake van verhoging. Tussen 38 en 41 graden
spreken we van koorts. Boven 41 graden is er sprake van hyperthermie; dit
is kritiek en kan dodelijk zijn.
Onderkoeling begint bij een temperatuur van minder dan 35 graden. De
stofwisseling verloopt langzamer, het lichaam begint zo mogelijk met rillen
en het bewustzijn neemt af. Een temperatuur onder de 32 graden is kritiek
en kan dodelijk zijn.
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Koorts
Mogelijke oorzaken:
 Infectie
 Lichamelijke inspanning
 Hersenletsel
 Te warme kleding of beddengoed
 Warm eten of drinken
 Stress
 Bijwerking van geneesmiddelen
Verschijnselen:
 Onwel voelen
 Vermoeidheid, slaperigheid
 Gebrek aan eetlust
 Spierpijn
 Hoofdpijn
 Concentratieproblemen
Behandeling:
 Voldoende drinken.
 Zorg voor niet te warme omgeving en beddengoed. Draag luchtige
kleding. Het lichaam moet de overtollige warmte kwijt kunnen.
 Voldoende rust. Het is niet nodig om in bed te liggen of binnen te
blijven.
Raadpleeg de RMD bij:
 Koorts die niet zakt binnen 3 dagen
 Koortsstuipen
 Hevig braken of diarree
 Minder drinken dan normaal
 Niet meer plassen
 Puntvormige huidbloedinkjes
 Benauwdheid
 Verwardheid, sufheid of prikkelbaarheid
 Nekstijfheid
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Onderkoeling
Mogelijke oorzaken:
 Verminderde warmteproductie (bijv. vertraagde schildklierfunctie,
ondervoeding, conditie)
 Vergrote warmteafgifte (bijv. alcohol, ziekte, brandwonden, geringe
vetlaag)
 Gestoorde temperatuurregulatie (bijv. alcohol of druggebruik, shock)
 Langdurige blootstelling aan koude, wind, vocht/water; windsnelheid
(wind chill)
 Onvoldoende kleding
Verschijnselen:
 Een lage lichaamstemperatuur
 36-34 graden: bleke huid, rillen, vermoeidheid
 34-33 graden: verwardheid, desoriëntatie
 32-31 graden: geheugenstoornissen, rillen stopt, spierstijfheid
 31-30 graden: gedaald bewustzijn
 30-28 graden: bewusteloosheid, pupilverwijding
 < 28 graden: hartstilstand
Behandeling:
 Probeer een drenkeling, zelfs al is hij bij bewustzijn, altijd in horizontale
positie aan boord te hijsen. Verticale redding van drenkelingen uit het
water leidt vaak tot plotseling bewustzijnsverlies.
 In geval van ademhalings- en circulatiestilstand: reanimeren.
 In geval van bewusteloosheid en spontane ademhaling: stabiele
zijligging toepassen en blijven observeren.
 Warmte toevoeren op een correcte manier: in eerste instantie beperkt
tot de romp, hals, nek en hoofd. Niet beginnen met het opwarmen van
de ledematen, pak deze apart in.
 Haal het slachtoffer uit de wind en tocht.
 Verwijder natte kleding, doe droge kleding aan.
 Pak de romp, nek en het hoofd goed in met verschillende lagen kleding,
dekens en foliedekens.
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Reanimatie
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Medicijnen toedienen
Als het slachtoffer niet in staat is om medicijnen te slikken, of als het
noodzakelijk is dat ze snel in het lichaam worden opgenomen, dan dien je ze
via een injectie toe.
Injectieplaats bepalen
Let erop dat de injectieplaats vrij is van wondjes, irritatie, eczeem en
littekenweefsel. Injecteer alleen in huid en weefsels in goede conditie: niet
in tatoeages, geboortevlekken, of bloeduitstortingen. Kies een plaats op het
lichaam afhankelijk van de soort injectie en in functie van de toe te dienen
medicatie:
 Subcutaan: buitenkant bovenarm, buitenzijde (voorkant) dijbeen en
losse weefsel van de onderbuik
 Intramusculair: grote bilspier, bovenbeenspier, bovenarmspier
Kies een injectieplaats waar er zo min mogelijk kans is op het beschadigen
van zenuwen, bloedvaten, botweefsel en weke delen.
De prikmethode
Je injecteert met je dominante hand en neemt na het prikken de spuit over
met je niet-dominante hand. Met je dominante hand trek je de stamper een
beetje terug, om te zien of je geen bloedvat geraakt hebt en spuit je de
vloeistof langzaam in (=aspiratieproef).
Benodigdheden
 Spuit
 Naalden
 Injectievloeistof; de injectievloeistof kan in vloeibare vorm of
poedervorm worden aangeboden. Het poeder moet opgelost worden
met een oplosmiddel (vermeld op de bijsluiter), meestal NaCl 0,9% .
 Octenisept
 Eventueel een pleister (en een sticker voor als je slachtoffer niet gehuild
heeft ;-) )
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Het klaarmaken van medicijnen voor een injectie
Uit een ampul
 Verwijder de vloeistof uit kop en hals van de ampul (door op de af te
breken kop te tikken).
 Breek de hals voorzichtig af. Zorg dat de duim boven het breekvlak ligt.
 Zet een witte opzuignaald op de spuit.
 Zuig de medicatie op uit de ampul; in de opzuignaald zit ook nog
medicatie, trek daarom de stamper nog een beetje terug, zodat alles in
de spuit terecht komt.
 Zet nu de juiste toedieningnaald op de spuit: groen voor intramusculair,
blauw of oranje voor subcutaan.
 Verwijder de lucht uit de spuit en de naald. Tik eventuele luchtbellen
eerst naar boven.
Uit een flacon
 Zet een witte opzuignaald op de spuit.
 Trek eenzelfde hoeveelheid lucht op als de hoeveelheid geneesmiddel
dat je wilt optrekken.
 Neem de flacon met wijs- en middelvinger om de hals vast en hou de
flacon ondersteboven.
 Spuit de lucht in en trek het geneesmiddel op door de punt van de
naald continu in de vloeistof te houden; de vloeistof loopt vanzelf de
spuit in.
 Trek de naald uit de flacon; in de opzuignaald zit ook nog medicatie,
trek daarom de stamper nog een beetje terug, zodat alles in de spuit
terecht komt.
 Zet nu de juiste toedieningnaald op de spuit: groen voor intramusculair,
blauw of oranje voor subcutaan.
 Verwijder de lucht uit de spuit en de naald. Tik eventuele luchtbellen
eerst naar boven.
Uit een flacon met poeder
 Trek het oplosmiddel (meestal NaCl 0,9%) op.
 Ontlucht de spuit.
 Spuit de vloeistof geleidelijk in de flacon; pas op dat de druk niet te
hoog wordt.

pagina 33

Handleiding EHBO-tas & scheepsapotheek










Trek spuit en naald wat achteruit tot de naald boven het
vloeistofniveau zit.
Laat pas dan de zuiger van de spuit los. De lucht in de flacon kan nu
ontsnappen in de spuit.
Los het poeder op door de flacon van links naar rechts te bewegen.
Verplaats de druk van de spuit terug in de flacon en hou de flacon op
z’n kop. Houd de flacon hierbij tussen wijs- en middenvinger en fixeer
de naaldconus tussen duim en ringvinger van dezelfde hand. Verplaats
de punt van de naald laag in de vloeistof. Laat de zuiger los, de vloeistof
wordt vanzelf aangezogen.
Trek de stamper terug tot je alle medicatie hebt opgezogen en lucht
aanzuigt.
Zet nu de juiste toedieningnaald op de spuit: groen voor intramusculair,
blauw of oranje voor subcutaan.
Verwijder de lucht uit de spuit en de naald. Tik eventuele luchtbellen
eerst naar boven.

Subcutane injecties (SC)
Dit is het toedienen van een medicijn in het onderhuidse bindweefsel.
De hoeveelheid subcutaan te injecteren vloeistof is meestal 0,2 tot 2 ml.
Meer dan 1,5 ml is pijnlijk en kan weefselbeschadiging veroorzaken.
De meest gebruikte plaatsen voor de SC injecties zijn de vetkussentjes op de
buitenkant van de bovenarm, de buitenzijde van het dijbeen en het losse
weefsel van de buikwand ter hoogte van de navel.
Werkwijze
 Controleer de medicatie, de hoeveelheid en samenstelling, het tijdstip
en de methode van injecteren; bij voorkeur met z’n tweeën.
 Was en desinfecteer je handen.
 Maak de injectie klaar net vóór het moment van toediening.
 Laat de patiënt in de juiste positie liggen/zitten.
 Desinfecteer de injectieplaats met Octenisept.
 Neem een huidplooi van 2 tot 5 cm tussen duim en wijsvinger.
 Meld dat je de naald gaat inbrengen.

pagina 34

Handleiding EHBO-tas & scheepsapotheek









Hou de spuit vast als een dartpijltje en breng de naald in onder
een hoek van 45° aan de basis van de huidplooi. Zorg dat de
naaldopening naar boven is gericht. Laat de huidplooi los.
Fixeer de naald en voer de aspiratieproef uit om te controleren of je
niet in een bloedvat zit. Indien je in een bloedvat zit, trek de naald voor
2/3 uit de huid en probeer in een andere richting; aspireer opnieuw.
Injecteer de vloeistof langzaam.
Druk een gaasje op de insteekopening, terwijl de spuit met naald in één
beweging verwijderd wordt.
Masseer de plaats enkele seconden na, zodat het medicijn goed wordt
verdeeld.
Indien nodig een pleister aanbrengen.
Noteer tijdstip en de dosering van het toegediende medicijn.

Intramusculaire injectie (IM)
Het toedienen van een geneesmiddel in het spierweefsel door middel van
een naald en spuit. Het geneesmiddel wordt snel in het lichaam opgenomen
via de haarvaten in de spier. De hoeveelheid te injecteren vloeistof varieert
doorgaans tussen de 1 ml en 5 ml.

Werkwijze
 Controleer de medicatie, de hoeveelheid en samenstelling, het tijdstip
en de methode van injecteren; bij voorkeur met z’n tweeën.
 Was en desinfecteer je handen.
 Maak de injectie klaar net vóór het moment van toediening.
 Laat je slachtoffer in de juiste positie liggen. In de bil: zijligging of
buikligging, in het bovenbeen: rugligging been gestrekt of zittend met
been in 90°, in de bovenarm: zittend met de arm afhangend.
 Desinfecteer de injectieplaats met Octenisept.
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Span de huid tussen duim en wijsvinger goed aan; steun met de
hand op de huid.
Meld dat je de naald gaat inbrengen.
Hou de spuit vast als een dartpijltje; breng in één snelle en soepele
beweging minimaal 3/4 van de naald loodrecht in (speerworp).
Stabiliseer de naald.
Voer de aspiratieproef uit. Indien je in een bloedvat geprikt hebt, trek
de naald voor 2/3 uit de huid en probeer het in een andere richting.
Opnieuw aspireren is noodzakelijk.
Injecteer de vloeistof langzaam.
Druk een gaasje op de insteekopening, terwijl de spuit met naald in één
beweging verwijderd wordt.
Masseer de plaats enkele seconden na, zodat het geneesmiddel wordt
verdeeld.
Controleer op nabloeden; indien nodig een pleister aanbrengen.
Noteer tijdstip en de dosering van het toegediende medicijn.
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Veel voorkomende medische
problemen
aandoening
Blaasontsteking

Diarree

Hersenvliesontsteking

Longontsteking

verschijnselen
Pijn bij het
plassen,
eventueel
koorts,
bloedplassen,
afscheiding.

Geen koorts:
waarschijnlijk
voedselvergiftigi
ng.
Wel koorts:
direct
behandelen met
antibiotica.
Algehele
malaise; snel
opzettende
koorts en
nekstijfheid,
luierpijn.
Snel opkomende
koorts, benauwd
en hoesten.

advies
Veel drinken,
vitamine C,
Blasecare 2x daags 2
capsules.

behandeling
Nitrofurantoine 50 mg
2x per dag 100 mg
gedurende 5 dagen
Bij mannen:
Co-trimoxazol 960 mg
2x per dag 960 mg
gedurende 5 dagen

ORS innemen.
Diarreeremmers
hebben geen zin,
het moet eruit.

Nierbekkenontsteking:
Ciprofloxacine 500 mg
2 x per dag 500 mg
gedurende 7 dagen
Met koorts:
Ciprofloxacine 500 mg
2x per dag 500 mg
Gedurende 3-5 dagen

Rust en onmiddellijk
hulp inschakelen.

Ceftriaxon 2g
2x per dag iv of im
gedurende 14 dagen

Rust en zonodig
zuurstof.

Amoxicilline 500 mg
3x per dag 500 mg
gedurende 7 dagen
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Koorts, griep &
verkoudheid

Algehele
malaise.

Niets doen, gaat
vanzelf weer over.
Goed drinken, rustig
aan doen.
Neusspray
gebruiken.

Keel-, neus- en
oorontstekingen

Huidproblemen

Vaak gepaard
met koorts,
heftige pijn,
eventueel bloed
ophoesten.

Schimmel,
eczeem of
ontsteking .

Veel drinken, blijven
eten.
Neusspoelen met
NaCl 0,9% en
neusspray
gebruiken.

Geen zeep
gebruiken.

Paracetamol 500mg
4x per dag 1000mg
en/of
Diclofenac 50 mg
3x per dag 50 mg
Xylometazoline neusspray
(Otrivin ®)
of
Nasonex neusspray
2x per dag een pufje in beide
neusgaten
Amoxicilline/clavulaanzuur
500/125mg
3x per dag 1 tablet
gedurende 7 dagen
of
Doxycycline 100 mg
eerste dag 200 mg, daarna 1x
per dag 100 mg
gedurende 7 dagen
Xylometazoline neusspray
(Otrivin ®) of
Nasonex neusspray
2x per dag een pufje in beide
neusgaten
Schimmel:
Dactarin crème
Bacterie:
Bactroban zalf
Eczeem:
Hydrocortison crème
Als het niet reageert op
crème: Amoxicilline 500 mg
3x per dag 500 mg
gedurende 7 dagen
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Oogontsteking

Rood oog, pijn,
eventueel pus.

Botbreuken,
verstuiking, kneuzingen

Spoelen met schoon
water.

Pijn stillen, spalken
en zorgen dat een
eventuele wond
niet gaat ontsteken.

Chlooramphenicol
2 druppels à 2-3 uur
gedurende tenminste 3
dagen. Als over nog 3 dagen
doorgaan.
Na het trauma:
Pethidine 25-100 mg
in bovenbeenspier spuiten
of
Morfine 10 mg zetpil
4x per dag 10 mg
en daarbij:
Paracetamol 500mg
4x per dag 1000mg
en
Diclofenac 50 mg
3x per dag 50 mg

Allergische reactie/
shock

Bijvoorbeeld
door steek van
wesp, horzel,
kwallenbeet,
onbekend beest.

Direct uitzuigen dan
afspoelen met azijn;
koelen met ijs of
cold pack kan
verlichting geven.

Als onvoldoende resultaat
daarnaast:
tramadol 50 mg
3x per dag 50-100 mg
Milde allergische reactie,
roodheid, zwelling:
Clemastine 1 mg (Tavegyl)
2x per dag 1 mg
maximaal 6 mg per dag
heftige reactie,
benauwdheid/ flauwvallen:
Epipen auto-injector
injecteren in bovenbeen; bij
geen reactie na 10 minuten
herhalen; bewaak vitale
functies en start met
reanimeren indien nodig
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Brandwonden

Acute blinde
darm/onbekende
heftige ontsteking

Koelen, goede
pijnstilling, blaren
niet kapot prikken;
voldoende drinken.
Loslaatpijn ter
hoogte van de
blinde darm met
heftige koorts, of
heftige koorts
zonder
aanwijsbare
oorzaak.

Zo snel mogelijk
naar een ziekenhuis;
tot die tijd
bloedvergiftiging
voorkomen. Blijven
drinken. Zoek
contact met marineschepen, die
hebben vaak een OK
aan boord.
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Infectie:
Amoxicilline/clavulaanzuur
500/125mg
3x per dag 1 tablet
gedurende 7 dagen
Amoxicilline/clavulaanzuur
500/125 mg
4x per dag 1 tablet
combineren met
Metronidazol 500 mg
3x per dag 1 tablet
totdat je in het ziekenhuis
bent.
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Scheepsapotheek
Koorts en infecties
stofnaam
Amoxicilline

merknaam
Clamoxyl

dosering
3 maal daags 500
mg;
kinderen 30mg/kg in
3 doses (5-7dg)

Amoxicilline/clavulaanzuur Augmentin

3 maal daags
500/125mg (5-7dg);

Ceftriaxon

2x per dag 2g iv

Rocephin
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toepassing
Antibioticum; te
gebruiken bij
luchtweginfecties,
huidinfecties,
blaasontsteking,
Chlamydia, ziekte van
Lyme, maag- of
darmzweer en bij een
hersenvliesontsteking.
Niet geschikt voor de
behandeling van diarree.
Antibioticum; te
gebruiken bij
luchtweginfecties,
infecties van het maagdarmkanaal,
huidinfecties,
urineweginfecties, de
ziekte van Lyme en
hersenvliesontsteking.
Niet geschikt voor de
behandeling van diarree.
Antibioticum; te
gebruiken bij
luchtweginfecties,
blaasontsteking,
huidinfecties,
botontsteking,
hersenvliesontsteking
(meningitis), ziekte van
Lyme, geslachtsziekten.
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Chlooramfenicol

Globenicol

Chloorhexidine

Hibitane

Ciprofloxacine

Ciproxin

Co-trimoxazol

Eusaprim

Doxycycline

Doxycycline

Oogdruppels: iedere
2-3 uur 2 druppels
op de binnenzijde
van het naar voor
getrokken onderste
ooglid druppelen. ’s
Nachts oogzalf
gebruiken.
Oogzalf: kleine
hoeveelheid op de
binnenzijde van het
ooglid 2 tot 4 maal
daags (5-7dg).
1 tablet ieder uur
langzaam opzuigen.

2 maal daags 500
mg; kinderen 1015mg/kg in 2 doses

Oppervlakkige infecties
van het oog en de
oogleden.

Bij keelontsteking geeft
dit verlichting. Antibiotica
zijn bij keelontsteking
zelden nodig.

Antibioticum; gebruiken
als 2e middel indien
Clamoxyl of Augmentin
niet werkt bij huidluchtweg- of
urineweginfecties.
Tevens soms werkzaam
bij ernstige, bloederige
diarree (dit laatste echter
alleen aan te raden na
overleg met arts.
2 maal daags 960 mg Antibioticum; te
gebruiken bij
blaasontstekingen,
prostaatontsteking,
luchtweginfecties,
geslachtsziekten en
maagdarminfecties.
Eerste dag 200 mg,
Antibioticum; te
daarna 1 maal daags gebruiken bij:
100 mg.
luchtweginfecties,
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(7 dagen)

Hydrocortison crème

Metronidazol

Miconazol

blaasontsteking,
huidinfecties, infecties
van het maagdarmkanaal,
geslachtsziekten, de
ziekte van Lyme en
malaria.
Hydrocortison crème 1-2 maal daags dun
Te gebruiken bij eczeem
aanbrengen.
en jeuk; werkt
ontstekingremmend en
jeukstillend, vermindert
schilfering en zwelling.
Flagyl
3 maal daags 500 mg Antibioticum; te
gebruiken bij infecties
met eencellige
parasieten, zoals
darmontsteking door
parasieten en
trichomonas, bacteriële
vaginose, infecties met
amoeben, infecties met
bacteriën, huidinfecties
en maag- en darmzweer.
Daktarin
2 maal daags op
Tegen huidschimmel; 2
aangedane plaats
maal daags wassen met
aanbrengen
zeewater vaak even
effectief.

Miconazol

Gynodactarin

Mupirocine

Bactroban

1 maal daags 1 eitje
vaginaal inbrengen
voor het slapen.
(3 dg)
2-3 maal daags op
aangedane plaats
aanbrengen.
Maximaal 10 dagen
gebruiken
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Vaginale
schimmelinfecties.

Behandeling van
bepaalde
door bacteriën
veroorzaakte
huidinfecties, zoals
impetigo (krentenbaard),
zweren, steenpuisten,
ontstoken snij-, schaafen brandwonden,
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Nitrofurantoïne

Nitrofurantoïne

2x per dag 100 mg
(5 dagen)

Zilversulfadiazine

Flammazine

Tenminste 1 maal
daags direct of met
steriel gaas op de
wond aanbrengen.
Eerst restanten van
de crème van de
wond wegspoelen
met fysiologisch
zoutoplossing.

ontstoken haarwortels en
ontstoken eczeem.
Antibioticum; te
gebruiken bij
blaasontsteking.
2 en 3e graads
brandwonden; ook na
doorslippen van schoten
en vallen in handen.

Hartklachten
stofnaam
Acetylsalicylzuur

merknaam
Aspirine

Metroprolol

Selokeen

Nitroglycerine

Nitrospray

dosering
toepassing
1 maal daags 100 mg Ter voorkoming van
bloedklontering in de
aderen.
1 maal daags 50 mg Bij hoge bloeddruk, angina
pectoris (hartkramp),
hartritmestoornissen,
migraine, te snelle
schildklierwerking, hartfalen
en hartinfarct.
Bij een aanval onder Bij pijn op de borst: angina
de tong sprayen. Zn pectoris (hartkramp) en
na 5 minuten
acuut hartfalen.
herhalen.

Hoesten en kortademigheid
Codeine

stofnaam

merknaam
Codeine

Furosemide

Lasix

dosering
toepassing
10-20 mg om de 4-6 Bij prikkel- of kriebelhoest.
uur.
Kan tot slaperigheid
leiden.
1 maal daags 40 mg Plastablet; alleen in
overleg met arts te geven
bij zéér ernstige
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benauwdheid.

Salbutamol

Ventolin

4 maal daags 2
pufjes.

Bij aanvallen van piepende
ademhaling en
benauwdheid.

Maag- darmklachten
stofnaam
Bisacodyl

merknaam
Bisacodyl

Loperamide

Immodium

Metoclopramide

Primperan

Omeprazol

Losec

ORS

ORS

dosering
1 maal daags 10 mg
(’s avonds)
Beginnen met 2
capsules en daarna
elke 2 uur 1 capsule
tot een maximum
van 8 capsules per
dag.

toepassing
Laxeermiddel.
Acute diarree gaat vanzelf
over, meestal na een dag of
twee, soms duurt het
langer. Het kan geen kwaad,
tenzij je veel vocht verliest
en moet overgeven. Als
iemand te veel vocht
verliest, kan het lichaam
uitdrogen. In dat geval is
ORS de beste behandeling.

Wanneer de diarree erg
lastig is, kun je die tijdelijk
proberen te stoppen met
Loperamide.
Zetpillen van 20mg
Bij misselijkheid en braken,
15 tot 60 mg per dag migraine en hik.
in 1 tot 3 doses
1 maal daags 20 mg Te gebruiken als 2e keus bij
maagklachten of ter
voorkoming ervan bij het
gebruik van diclofenac.
Inhoud van zakje
ORS is een oplossing van
oplossen in schoon
zouten en (druiven)suiker of
(zonodig gekookt)
zetmeel in water. Het wordt
water. Dagelijkse
gebruikt bij waterdunne
hoeveelheid
diarree.
afhankelijk van
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Ranitidine

Zantac

diarreeverlies.
1 maal daags 1 tablet Te gebruiken als 1e keus bij
maagklachten, maag- of
darmzweren; het
vermindert de aanmaak van
zuur in de maag.

Pijn
stofnaam
Paracetamol

merknaam
Paracetamol

Paracetamol/
codeine

Paracetamol/ codeine

Diclofenac

Voltaren

Tramadol

Tramal

Morfine

Morfine

dosering
4 maal daags twee
tabletten
4-6 maal daags 1
tablet 500 / 10 mg

toepassing
e
1 middel bij pijnklachten

2e middel bij pijnklachten.
Kan ook als zetpil gebruikt
worden als misselijkheid of
zeeziekte normale inname
verhindert.
3 maal daags 50-100 3e middel bij pijnklachten.
mg
Ivm mogelijke
maagklachten combineren
met Losec.
3 maal daags 50-100 4e middel bij pijnklachten.
mg
Bij matige tot ernstige pijn,
in combinatie met
paracetamol en/ of
diclofenac.
Let op: veroorzaakt
sufheid! /niet alleen aan
dek gaan!
zetpil 10 mg per
Bij acute zéér hevige pijn,
keer, duur van het
zoals bijvoorbeeld bij open
effect aanzien,
botbreuk of hartinfarct.
zonodig te herhalen in combinatie met
om de 4 uur.
paracetamol en/ of
diclofenac.
Let op: veroorzaakt
sufheid! /niet alleen aan
dek gaan!
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Pethidine

Doloneurin

25-100 mg per keer,
in de spier of onder
de huid injecteren.
Maximaal 200 mg
per keer en 600 mg
per dag.

Bij acute zéér hevige pijn,
zoals bijvoorbeeld bij open
botbreuk of hartinfarct.
in combinatie met
paracetamol en/ of
diclofenac.
Let op: veroorzaakt
sufheid! /niet alleen aan
dek gaan!

Reisziekte
stofnaam
Cinnarizine

merknaam
Primatour

dosering
½ - 1 tablet 3 à 4 x
daags

Cyclizine

Cyclizine

Scopolamine

Scopoderm

Maximaal 3 maal
daags 1 tablet à 50
mg
1 pleister achter het
oor plakken voor
vertrek (werkt 3dg).

toepassing
Te gebruiken bij
duizeligheid, misselijkheid
en braken, zoals bij
reisziekte en bij
verschillende vormen van
allergie, zoals netelroos en
jeuk.
Te gebruiken bij
misselijkheid en braken,
bijvoorbeeld bij reisziekte.
Te gebruiken bij
misselijkheid en braken,
bijvoorbeeld bij reisziekte.
Let op: kan sufheid
veroorzaken! /niet alleen
aan dek gaan!

Diversen
stofnaam
Clemastine

merknaam
Tavegyl

dosering
2x per dag 1 mg
maximaal 6 mg per
dag
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toepassing
Bij verschillende vormen
van allergie, zoals na
insectensteken, netelroos,
jeuk, hooikoorts, langdurig
ontstoken neusslijmvlies en
ontstoken ogen door
allergie.
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Diazepam

Valium

1 maal daags 10 mg

Diazepam

Stesolid

Duratears

Duratears

Epinefrine

Epipen

10 mg; toediening
via zogenaamde
rectiole: dopje van
tuit afhalen, tuit
inbrengen via de
anus en inhoud in
de dikke darm
leegspuiten. Zo
nodig herhalen na
10 minuten.
Zo nodig een klein
beetje gel in het
onderste ooglid
aanbrengen.
Injecteren in het
bovenbeen; bij geen
reactie na 10
minuten herhalen;

Furosemide

Lasix

1 maal daags 40 mg

Lidocaine

Lidocaine

Mometason

Nasonex

Injectie in de
wondranden.
2 maal daags een
pufje in beide
neusgaten.
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Bij angstgevoelens en
gespannenheid,
paniekstoornissen,
slapeloosheid,
alcoholontwenning,
spierkrampen, epilepsie en
onrust.Let op: veroorzaakt
sufheid! /niet alleen aan
dek gaan!
Te gebruiken bij een
epileptische aanval.
Let op: veroorzaakt
sufheid! /niet alleen aan
dek gaan!

Behandeling van droge
ogen.

Bij een ernstige allergische
reactie die gepaard gaat
met benauwdheid en
flauwvallen; dit is een acute
levensbedreigende situatie!
bewaak vitale functies en
start met reanimeren
indien nodig.
Plastablet; Alleen in overleg
met arts te geven bij zéér
ernstige benauwdheid.
Verdoving van
hechtwonden.
Bij langdurig ontstoken
neusslijmvlies, allergie,
hooikoorts en
neuspoliepen. Na gebruik

Handleiding EHBO-tas & scheepsapotheek

de keel spoelen.

NaCl 0,9%

NaCl 0,9%

-

Oxazepam

Seresta

1-2 maal daags 10
mg

Xylometazoline

Otrivin

Maximaal 6 maal
daags een pufje in
beide neusgaten.
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Bij de behandeling van
uitdroging, het oplossen of
verdunnen van
injecteerbare medicijnen en
het spoelen van wonden.
Bij angstgevoelens,
gespannenheid en
slapeloosheid. Let op:
veroorzaakt sufheid! /niet
alleen aan dek gaan!
Bij neusverkoudheid,
middenoorontsteking en
bijholteontsteking.
Maximaal 7 dagen achter
elkaar gebruiken.
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Voorraad scheepsapotheek
medicijn

categorie

aantal

Amoxicilline

Koorts en infectie

21

Amoxicilline/clavulaanzuur

Koorts en infectie

21

Ceftriaxon

Koorts en infectie

10

Chlooramfenicol

Koorts en infectie

2

Chloorhexidine

Koorts en infectie

30

Ciprofloxacine

Koorts en infectie

14

Co-trimoxazol

Koorts en infectie

10

Doxycycline

Koorts en infectie

8

Hydrocortison crème FNA 1%

Koorts en infectie

1

Metronidazol

Koorts en infectie

15

Miconazol

Koorts en infectie

1

Miconazol (Gynodactarin)

Koorts en infectie

6

Mupirocine

Koorts en infectie

1

Nitrofurantoïne

Koorts en infectie

20

Zilversulfadiazine

Koorts en infectie

2

Acetylsalicylzuur

Hartklachten

20

Metroprolol

Hartklachten

20

Nitroglycerine

Hartklachten

1

Codeine

Hoesten en kortademigheid

30

Furosemide

Hoesten en kortademigheid

20

Salbutamol

Hoesten en kortademigheid

1

Bisacodyl

Maag-darmklachten

5

Loperamide

Maag-darmklachten

20

Metoclopramide

Maag-darmklachten

10
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medicijn

categorie

aantal

Omeprazol

Maag-darmklachten

30

ORS

Maag-darmklachten

20

Ranitidine

Maag-darmklachten

20

Paracetamol

Pijn

30

Paracetamol/ codeine

Pijn

30

Diclofenac

Pijn

30

Tramadol

Pijn

30

Morfine

Pijn

20

Pethidine

Pijn

5

Cinnarizine

Reisziekte

30

Cyclizine

Reisziekte

30

Scopolamine

Reisziekte

6

Clemastine

Diversen

20

Diazepam (tabletten)

Diversen

20

Diazepam (Stesolid)

Diversen

2

Duratears

Diversen

1

Epinefrine

Diversen

2

Furosemide

Diversen

20

Lidocaine !%

Diversen

2

Mometason

Diversen

1

NaCl 0,9%

Diversen

5

Oxazepam

Diversen

10

Xylometazoline

Diversen

2
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Voorraad EHBO-tas
inhoud

kleine wonden
verpakking

aantal

Sterillium (handen)

100 ml

1

Octenisept (wond)

50 ml

1

Oogspoelfles

200 ml

1

Steriele gazen

10 x 10 cm

5

Steriele gazen

5 x 5 cm

5

Pleisters

doosje

1

Verbandschaar

1

Oogpleisters

2

Neustampons

4

Verbandspray

spuitbus

1

Fixatiepleister

rolletje

1

Zelfklevende zwachtel

4 cm

1

Elastisch windsel

4 cm

1

Elastisch windsel

6 cm

1

Elastisch windsel

8 cm

1

Nitril handschoenen

maat M

10

Nitril handschoenen

maat L

10
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inhoud

grote wonden
verpakking

aantal

Sterillium (handen)

100 ml

1

Octenisept (wond)

50 ml

1

Mesitran honingzalf (wond)

tube

1

Povidonjoodzalf (wond)

tube

1

NaCl 0,9%

100 ml

1

10 ml spuit

2

Opzuignaald

2

Hechtset

1

Stapler

1

Ontnieter

1

Huidlijm

1

Steristrips

6 x 38

2

Steristrips

6 x 75

2

Steristrips

12 x 100

2

Steriele gazen

10 x 10

5

Steriele gazen

5x5

5

Tegaderm

10 x 12

5

Absorberend verband

7,5 x 15

5

Zelfklevende zwachtel

1

Crêpe zwachtel

10 cm

1

Crêpe zwachtel

8 cm

1

Leukoplast

rolletje

1

Nitril handschoenen

maat M

10

Nitril handschoenen

maat L

10

Scheermesje

1
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inhoud

Schaaf- & brandwonden
verpakking

aantal

Sterillium (handen)

100 ml

1

Octenisept (wond)

50 ml

1

NaCl 0,9%

100 ml

1

10 ml spuit

2

Opzuignaald

2

Flammazinezalf

tube

2

Vaseline

tube

1

Lidocaïnevaseline

tube

1

Steriele gazen

10 x 10

5

Steriele gazen

5x5

5

Mepitel

5x7

5

Mepitel

8 x 10

5

Zelfklevende zwachtel

1

Crêpe zwachtel

10 cm

1

Crêpe zwachtel

8 cm

1

Leukoplast

rolletje

1

Nitril handschoenen

maat M

10

Nitril handschoenen

maat L

10
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Traumatologie
verpakking

inhoud
Instant cold pack

aantal
3

Instant hot pack

3

Ideaal windsel

10 cm

1

Ideaal windsel

8 cm

1

Ideaal windsel

6 cm

1

Sporttape

breed

2

Sporttape

smal

1

Sling

1

Mitella

1

Tricot kous

1

Synthetische watten

rol

1

Scotch cast

7,6 cm

1

Spalken

set

1

Nekkraag

1

Nitril handschoenen

maat M

10

Nitril handschoenen

maat L

10
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Algemeen
inhoud

verpakking

aantal

Stethoscoop

1

Bloeddrukmeter

1

Tekenpincet

1

Schaar

1

Splinter pincet

1

Ooglampje

1

Thermometer

1

Dental kit

1

Stuwband

1

Tongspatels

2

Foliedeken

3

Kleine fleece deken

1

Kruik

1

Beademingsballon

1

Guedel

groen

1

Guedel

oranje

1
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