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Nr 

OPGAVE VAN WIJZIGINGEN 

Van de aangebrachte wijzigingen dient in onderstaande tabel 
aantekening te worden gehouden. 

Wijziging 
Wijzigingen 

Maand en aangebracht 
jaar door Datum Paraaf 
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VOORSTELLEN TOT WIJZIGING EN/OF AANVULLINGEN 

Tijdens het gebruik van deze (dit) richtlijn (voorschrift) is het mogelijk dat u onder
werpen of detailzaken tegenkomt die volgens u aanpassing behoeven. 
Om te voorkomen dat waardevolle ideeën/aanvullingen/opmerkingen verloren 
gaan, is hieronder aangegeven hoe een voorstel kan worden aangeboden en wat 
de inhoud minimaal moet bevatten. 
Voor indiening van een voorstel kan ook gebruik worden gemaakt van het stan
daardformulier: lf 17046 (Foutmeldingsformulier-voorschriften). 
Dit formulier wordt rechtstreeks verzonden aan het OCMGD (Opleidings
centrum Militair Geneeskundige Dienst), Sectie Doctrines en Voorschriften, die 
de voorstellen beoordeelt, eventuele wijzigingen en/of aanvullingen aanbrengt en 
deze ter vaststelling aanbiedt aan de SCGD/IGDKL. 

Aan: OCMGD 
t.a.v. Hoofd Sie Doctrines 
Postbus 10011 
1201 DA Hilversum 

ONDERWERP: Wijzigings-/aanvullingsvoorstel VS 8-112 

Het voorstel betreft: DEEL ..................... , Hoofdstuk ..................... , Paragraaf .. . 

COMMENTAAR (voorzien van argumenten) *): 

VOORSTEL *): 

*) evt. vervolgen op toe te voegen blad(en). 

Handtekening: 

afzender: 

naam 

rang 

eenheid: ............................. .. ... ..... ...................................... .......... . 

functie : ............ ............................... ............ .. .............................. . 
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STANAGS 

In dit voorschrift zijn de volgende STANAGS verwerkt: 

2027 MARKING OF MILITARY VEHICLES 

2040 STRETCHERS, BEARING BRACKETS AND ATTACHMENT SUPPORTS 

2872 MEDICAL DESIGN REQUIREMENTS FOR MILITARY MOTOR AMBU-
LANCES 
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INHOUDSOPGAVE 

HOOFDSTUK BESCHRIJVING 

1. INLEIDING 
- Algemeen 

BLADZIJDE 

1-1 
1-1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

GEDRAGEN GEWONDENVERVOER ZONDER 
DRAAGBAAR, SCHEPBRANCARD, ZIEKENRAAM 
'DE MOOY' 
- Het dragen door één persoon 
- Het dragen door twee personen 

HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN 
VOOR EN TIJDENS HET GEWONDENVERVOER 

DRAAGBAAR MET ALUMINIUM 
DRAAGSTOKKEN 
- Algemeen 

Het vergroten van de draagbaar 
Het gebruik van de velllgheldsrlemen 
Het opmaken van de draagbaar 
Het op de draagbaar brengen van de 
patiënten 

DRAAGBAARPLOEGEN 
- Algemene punten 
- Soorten draagbaarploegen 

HET NEMEN VAN HINDERNISSEN 

IMPROVISATIES 
- Algemeen 
- Geïmproviseerde draagbaren 
- Improvisaties met niet voor gewonden-

vervoer bestemde motorvoertuigen 
- Drijvende Improvisaties 

DE SCHEPBRANCARD 
- Overzicht 

Eigenschappen 
Het gebruik 
Voorbeelden van het gebruik 
Inspectie en onderhoud van de schepbrancard 
Het geven van aanwijzingen voor en tijdens 
het gewondenvervoer 
De vefllgheldsriemen 
Algemeen 

2-1 
2-1 
2-3 

3-1 

4-1 
4-1 
4-1 
4-2 
4-3 

4-5 

5-1 
5-1 
5-1 

6-1 

7-1 
7-1 
7-1 

7-3 
7-10 

8-1 
8-1 
8-1 
8-1 
8-2 
8-3 

8-3 
8-3 
8-4 
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HOOFDSTUK BESCHRIJVING 

9. HET ZIEKENRAAM 'DE MOOY' 
- Overzicht 
- Het geven van aanwijzingen voor en 

tijdens het gewondenvervoer 
- De veiligheidsriemen 

BLADZIJDE 

9-1 
9-1 

- Het opmaken van het ziekenraam 'de Mooy' 

9-1 
9-1 
9-2 
9-2 - Het vervoer 
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HOOFDSTUK 1 
INLEIDING 

10. ALGEMEEN 

Een belangrijke taak van de militair geneeskundige dienst in oorlogstijd is de ge
neeskundige afvoer van gewonden en zieken. Hoewel behandeling en verple
ging van de patiênten de belangrijkste direkte taak is, is afvoer noodzakelijk ten
einde hen in de geneeskundige inrichting te krijgen. 
Alvorens een patiênt over enige afstand mag worden vervoerd, dient hij te zijn 
behandeld. 
Naast de wijze waarop de behandeling is verleend zal: 
• de manier waarop de patiênt wordt vervoerd en .. . 
• het tijdsverloop tussen het ontstaan van het letsel en het tijdstip waarop de 

patiênt onder behandeling van een arts komt, doorslaggevend zijn voor zijn 
overlevingskansen. 

Zorgeloosheid en/of een ruwe manier van handelen verslechteren niet alleen de 
algemene toestand, maar kunnen zelfs de dood ten gevolge hebben. 

100. GEWONDENTRANSPORTVOERTUIGEN 

Het vervoer van patiënten in en tussen de verschillende geneeskundige inrichtin
gen, vindt - veelal - plaats met gewondentransportvoertuigen. 

1000. SOORTEN GEWONDENTRANSPORTVOERTUIGEN 

De ziekenauto Mercedes Benz 5080. 
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De ziekenauto Renault Master T35. 

l 

De ziekenauto Landrover 7, 5 kN. 

1-2 

Y-cie
.n

l



~ 

Ij' 

Het pantserrupsgewondentransportvoertuig YPR 765. 

Het pantserrupsgewondentransportvoertuig M113 A 1. 
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101 . GEWONDENVERVOER MET DRAAGBAAR 

Het gedragen (met draagbaar, schepbrancard, ziekenraam 'de Mooy') gewon
denvervoer vindt plaats: 
• Bij het be- en ontladen van gewondentransportvoertuigen. 
• In geneeskundige inrichtingen (over korte afstanden). 
• In lokaties waar gewondentransportvoertuigen moeilijk of niet kunnen komen 

(de gevechtseenheden formeren dan zelf - al dan niet met steun van genees
kundige dienst personeel - draagbaarploegen). 

102. GEWONDENVERVOER ZONDER DRAAGBAAR 

Het vervoeren zonder draagbaar, schepbrancard of ziekenraam 'de Mooy', is 
een vaak voorkomende manier om patiënten in eerste instantie snel naar een vei
liger plaats te transporteren (zie hoofdstuk 2 'gedragen gewondenvervoer zonder 
draagbaar, schepbrancard of ziekenraam 'de Mooy"). 

103. GEWONDENTRANSPORTVOERTUIGEN OORLOGSTIJD 

Naast de in punt 100 aangeduide gewondentransportvoertuigen, worden in oor
logstijd de volgende transportmiddelen ingezet: 
• ziekenautobus; 
• ambulancetrein; 
• helikopter; 
• vliegtuig; 
• geïmproviseerde motorvoertuigen (zie ook hoofdstuk 7); 
• drijvende improvisaties. 
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HOOFDSTUK 2 
GEDRAGEN GEWONDENVERVOER ZONDER DRAAGBAAR, SCHEPBRAN
CARD, ZIEKENRAAM 'DE MOOY' 

20. HET DRAGEN DOOR EEN PERSOON 

200. DE RAUTEKGREEP 

De Rautekgreep wordt gebruikt voor het onmiddellijk wegslepen van patiënten uit 
moeilijk bereikbare of onveilige plaatsen. De Rautekgreep is geschikt voor alle 
soorten patiënten, behalve zij die twee gebroken armen hebben. 

Vanuit de liggende houding wordt de patiënt als volgt in de Rautekgreep ge
bracht: 

• Kniel op één knie achter de 
patiënt. 

2-1 

• Breng de patiënt in een zittende 
houding en geef steun met de 
borst. 
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• Schuif de linker- en rechterhand 
onder respectievelijk de linker
en rechterarm van de patiënt 
door. 

2-2 

• Buig één onderarm t.o.v. de bo
venarm in een hoek van 90 gra
den tegen zijn borstkas. 

• Haak de onderarm van de pa
tiënt bij de pols en onder het elle
booggewricht aan met de duim 
naast de vingers. 

• Til de patiënt op (houd 
evenwicht). 

• Sleep de patiënt weg. 
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201 . DE BRANDWEERGREEP 

De Brandweergreep wordt gebruikt om patiënten die geen beenbreuken of inwen
dige kneuzingen hebben te vervoeren . 

Vanuit de staande houding wordt de pa
tiënt als volgt in de Brandweergreep ge
bracht: 

• Ga voor de patiënt staan. 
• Laat de patiënt zijn voeten plusminus 

30 tot 40 cm uit elkaar plaatsen. 
• Plaats de rechterschouder zover mo

gelijk tussen de bovenbenen van de 
patiënt. 

• Pak de rechterhand van de patiënt met 
de linkerhand vast. 

• Trek de patiënt voorover, totdat deze 
rust op uw rug en rechterschouder. 

• Neem de rechterhand van de patiënt 
over in uw rechterhand en kom 
overeind. 

• Loop in deze houding zoveel mogelijk 
rechtop. 

• Draag zorg dat de patiënt niet van de rug/schouder afglijdt. 

202. DE ARMDRAAGMETHODE 

De Armdraagmethode wordt gebruikt om patiënten die geen beenbreuken of in
wendige kneuzingen hebben te vervoeren. : ~ 

Vanuit de staande houding wordt de pa- · f,~ ': 
tiënt als volgt in de Armdraagmethode ge- j 
bracht: , 

• Ga voor de patiënt staan. 
Zak iets door de knieën. 

• Laat de patiënt zijn armen links en 
rechts om uw hals slaan. 

• Breng een hand onder beide knieën en 
sla de andere hand om de rug (ter 
hoogte van dé schouderbladen) van de 
patiënt. 

• Kom overeind. 
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203. DE MEELZAKMETHODE 

De Meelzakmethode is geschikt voor alle soorten patiënten zonder fracturen . 

! 
Vanuit de staande houding wordt de pa
tiënt als volgt in de Meelzakmethode ge
bracht: 

., 

• Laat de patiënt achter u gaan staan. 
• Zak door de knieën. 
• Laat de patiënt zijn armen over uw 

linker- en rechterschouder hangen en 
gelijktijdig tegen uw rug leunen. 

• Laat de patiënt met één hand uw an
dere pols omklemmen. 

• Pak de omklemde arm van de patiënt 
vast ter hoogte van het polsgewricht 
(dit kan met een hand of beide 
handen). 

• Kom overeind . 

204. DE ONDERSTEUNINGSGREEP 

De Ondersteuningsgreep wordt gebruikt voor alle soorten niet-bewusteloze pa
tiënten die nog enigszins kunnen lopen, maar toch ondersteuning nodig hebben. 

Vanuit een staande houding wordt de 
patiënt als volgt in de Ondersteunings
greep gebracht: 

• Ga naast de patiënt staan. 
• Laat de patiënt een arm om uw nek 

slaan en pak daarna de pols vast. 
• Sla de andere arm om het middel van 

de patiënt. 
Loop voorzichtig met de patiënt mee. 
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205. DE RUGDRAAG- OF PAARDRIJMETHODE 

De Rugdraag- of Paardrijmethode wordt gebru ikt voor alle soorten niet
bewusteloze patiënten zonder beenbreuken. 

Vanuit een staande houding wordt de 
patiënt als volgt in de Rugdraag- of 
Paardrijmethode gebracht: 

, Laat de patiënt achter u gaan staan. 
• Zak iets door de knieën. 
• Laat de patiënt zijn armen over uw 

linker- en rechterschouder brengen. 
Laat gelijktijdig de patiënt met zijn 
hand de andere pols omklemmen. 

, Laat de patiënt (indien mogelijk) iets 
opspringen. Breng gelijktijdig de 
linker- en rechterhand onder respec
tievelijk de linker- en rechterknie van 
de patiënt. 

• Kom overeind. 

206. DE NEKMETHODE 

De Nekmethode wordt gebruikt om patiënten uit een gevaarlijke of nauwe positie 
te slepen. 

Vanuit een liggende houding wordt 
de patiënt als volgt weggesleept: 

• Knoop twee dasverbanden aan 
elkaar en bevestig het dasver
band om uw nek. 

• Kruip over de patiënt heen en 
bevestig het dasverband om de 
romp van de patiënt (onder de 
oksel). 

• Verplaats de handen en knieën 
naar voren. Ondertussen kunt u 
met één hand extra trekkracht 
geven door de kleding van de 
patiënt vast te pakken. 

• Deze methode kost veel kracht 
en zal niet snel gaan. 
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207. De methoden beschreven bij de punten 200. t/m 203. en punt 206. zullen 
bij bewustelozen extra moeilijkheden opleveren, daar de patiënt niet 
meewerkt. 

21. HET DRAGEN DOOR TWEE PERSONEN 

210. ARMDRAGEN 

De Armdraagmethode wordt gebruikt voor alle soorten patiënten die op een 
draagbaar, 'n behandeltafel, of in een voertuig moeten worden getild , 

Vanuit een liggende houding 
wordt de patiënt als volgt weg
gesleept: 

• Beide dragers knielen met één been op de grond. 
• Eén drager knielt ter hoogte van de knie, de andere drager knielt ter hoogte 

van de borstkas. 
• Beiden buigen naar de patiënt toe. 
• De drager aan de knie-zijde steekt zijn armen boven en onder de knie; de dra

ger aan de borstkas-zijde steekt zijn armen aan de hals- en lendezijde onder 
de romp. 

• Til de patiënt gelijktijdig op en laat de patiënt op de knieën rusten. 
• De patiënt brengt zijn armen links en rechts om de hals van de drager aan de 

romp-zijde. 
• Schuif nu de armen goed onder de patiënt en kantel hem gelijktijdig tegen de 

borst, zodat hij zoveel mogelijk op de bovenarmen rust; laat ook de patiënt de 
armen eventueel beter aanbrengen. 

• Kom gelijktijdig overeind. 

2100. N.B. Kijk uit! Het zicht is ~-;,, 
met deze draagwijze enigszins · 
belemmerd. 
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2101 . Indien de patiënt bewusteloos is, kan deze zijn armen niet zelfstandig om 
de hals van de drager aan de borstkas-zijde slaan . 
Hier moeten de dragers improviseren. Een mogelijkheid is om de handen b.v. in 
de broekzak te steken of op zijn borst te leggen, zodat wordt voorkomen dat deze 
tijdens het tillen gaan bungelen. 

211 . VOOR- EN ACHTERDRAGEN 

De Voor- en achterdraagmethode wordt gebruikt voor bewusteloze patiënten die 
geen fracturen hebben. 

Vanuit de liggende houding wordt de pa
tiënt als volgt in de Voor- achterdraagme
thode gebracht: 

• Eén drager gaat op één kn ie zitten 
aan het hoofdeinde; de andere drager 
gaat met de rug naar de patiënt toe, 
tussen zijn benen op één knie zitten. 

• De drager aan het hoofdeinde brengt 
de patiënt in een zittende houding; 
stopt de handen van de patiënt in zijn 
broekzak/jasje of legt de handen op 
zijn borst en brengt zijn eigen handen 
links en rechts onder de armen van de 
patiënt; ter hoogte van het borstbeen 
past hij de bidgreep toe. 

• De drager aan het voeteneinde brengt 
zijn handen onder de linker- en rech
terkn ie van de patiënt. 

• Gelijktijdig komen de dragers over
eind. 

2110. Omdat de drager aan het hoofd
einde niet goed kan zien waar hij loopt, is 
hetdetaakvande drager aan het voeten
einde om een zodanige looproute te kie
zen dat de andere drager niet te veel last 
ondervindt. 

212. DE ONDERSTEUNlf'.4GSGREEP 

De Ondersteuningsgreep wordt gebruikt 
voor alle soorten patiënten die nog enigs
zins kunnen lopen, maar toch ondersteu
ning nodig hebben. 
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Vanuit de staande houding wordt de patiënt als volgt in de Ondersteuningsgreep 
gebracht : 

• Laat de patiënt tussen u in staan. 
• Zak iets door de knieën . 
• Laat de patiënt zijn armen om uw hals slaan en pak elk een pols van de patiënt 

vast . 
• Sla de binnenste armen om het middel van de patiënt. 
• Kom gelijktijdig overeind. 
• Loop voorzichtig met de patiënt mee. 

213. HET VIERHANDENDRAGEN 

De Vierhandendraagmethode wordt gebruikt bij niet-bewusteloze patiënten met 
hoofd- of voetverwondingen . 

Vanuit de staande houding wordt de patiënt als volgt in de Vierhandendraagme
thode gebracht: 

• Sla beiden de linkerhand 
om de eigen rechterpols; 
sla beiden de rechter
hand om de linkerpols 
van de ander. 

• Zak iets door de knieën. 
• Laat de patiënt zijn ar

men om uw hals slaan. 
• Kom gelijktijdig overeind. 

2130. Aangezien de dragers niet helemaal 
in de looprichting staan, moeten zij zich zij
delings verplaatsen, waardoor zij zeer at
tent moeten zijn waar zij lopen. 
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214. HET DRIEHANDENDRAGEN 

De Driehandendraagmethode wordt gebruikt bij niet-bewusteloze patiënten met 
hoofd- of voetverwondingen. 

Vanuit de staande houding wordt de patiënt als volgt in de Driehandendraagme
thode gebracht: 

• De linker drager slaat zijn rechterhand om zijn linkerpols en zijn linkerhand om 
de linkerpols van de andere drager. 

• De rechter drager slaat zijn linkerhand om de rechterpols van de linkerdrager 
en legt zijn rechterhand op de linkerschouder van de andere drager. 

• Zak iets door de knieën . 
• Laat de patiënt zijn armen om 

uw hals slaan. 
• Kom gelijktijdig overeind . 

2140. Aangezien de dragers niet helemaal in de looprichting staan, moeten zij 
zich zijdelings verplaatsen, waardoor zij zeer attent moeten zijn waar zij lopen. 

215. HET TWEEHANDENDRAGEN 

De Tweehandendraagmethode wordt toegepast bij niet-bewusteloze patiënten met 
hoofd- of voetverwondingen. 
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Vanuit de staande houding wordt de patiënt als volgt in de Tweehandendraagme
thode gebracht: 

• De linker drager pakt met de rechterhand de linker onderarm van de rechter 
drager en deze pakt met zijn linkerhand de rechter onderarm van de linker dra
ger vast. 

• Leg de hand van de vrije arm op elkaars schouder. 

• Zak iets door de knieën. 
• Laat de patiënt zijn armen om uw 

hals slaan. 
• Kom gelijktijdig overeind. 

2150. Aangezien de dragers niet helemaal in de looprichting staan, moeten zij 
zich zijdelings verplaatsen, waardoor zij zeer attent moeten zijn waar zij lopen. 
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HOOFDSTUK 3 
HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN VOOR EN TIJDENS HET GEWONDEN
VERVOER 

30. Het vervoer van patiënten dient met de nodige omzichtigheid te geschieden. 
Het optillen, dragen, in het voertuig plaatsen, enz. , moet zonder schokken of sto
ten verlopen, terwijl bovendien liggende patiënten zoveel mogelijk horizontaal 
moeten worden gehouden. 
Dit kan alleen worden bereikt indien één man van de afvoerploeg/draagbaar
ploeg (altijd degene die aan het hoofdeinde staat) de nodige aanwijzingen geeft. 

31. Om - ook met niet op elkaar ingespeelde gewondenvervoerders of genees
kundig verzorgers een goede afvoerploeg/draagbaarploeg te kunnen vormen, is 
het noodzakelijk de onderstaande 'vaste' aanwijzingen te gebruiken: 

• 'Pak aan': voor het aanpakken van patiënt en voor het vastpakken van draag
baar, schepbrancard of ziekenraam 'de Mooy'; 

• 'Til op': voor het optillen; 
• 'Klaar' : om, alvorens een volgende aanwijzing te geven, te informeren of de 

afvoerploeg/draagbaarploeg gereed is met het uitvoeren van de vorige aanwij
zing (degene die nog niet klaar is geeft dit te kennen); 

• 'Voorwaarts mars' : de leider van de afvoerploeg/draagbaarploeg (degene die 
de commando's geeft) bepaalt de wijze van lopen. 

310. Indien aanwijzingen worden gegeven voor andere handelingen dient dit door 
de leider op een voor de afvoerploeg/draagbaarploeg duidelijke wijze te geschie
den, zodat geen misverstand omtrent de bedoeling of uitvoering kan ontstaan . 
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HOOFDSTUK 4 
DRAAGBAAR MET ALUMINIUM DRAAGSTOKKEN 

40. ALGEMEEN 

Deze draagbaar is te gebruiken in alle in NATO-verband gebruikte gewonden
transportmiddelen. Bij de draagbaar horen 3 veiligheidsriemen (zie punt 42) voor 
het fixeren van de patiënt, waardoor bovendien de dekens tijdens het vervoer 
niet kunnen losraken. Bij de draagbaar behoren 3 dekens aanwezig te zijn (zie 
punt 43); al naar gelang van de weersomstandigheden kan de één-, twee- of drie
dekenmethode worden gebruikt. 

41. HET VERGROTEN VAN DE DRAAGBAAR 

Indien de draagbaar te kort is voor de patiënt, kan men aan het voeten- en/of 
hoofdeinde het steunend vlak vergroten door driekante doeken, draagriemen, 
kledingstukken, e.d., te spannen tussen de aluminium draagstokken. 
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42. HET GEBRUIK VAN DE VEILIGHEIDSRIEMEN 

420. DOEL 

(1) Voorkomen dat de patiënt: 
• Bij gedragen vervoer op de draagbaar, heen en weer rolt. 
• Bij onverwachte bewegingen (dekking zoeken van de draagbaarploeg, 

noodstop voertuigbemanning, e.d.) van de draagbaar valt c.q. naar vo
ren/achteren wordt geschoven. 

• Indien hij onrustig is, zichzelf of anderen verwondt door trappen en/of 
zwaaien van armen of benen. 

(2) Indien een patiënt in een bepaalde houding moet worden gefixeerd, hem/haar 
in die houding steun te geven. 

421. UITGANGSPUNTEN 

• De veiligheidsriemen kunnen, eenmaal op de draagbaar aangebracht, daar
op bevestigd blijven, ook indien deze wordt samengevouwen, waardoor: 
- het aantal te verrichten handelingen wordt beperkt; 
- overmatige slijtage van het materiaal wordt voorkomen. 

• Bij optredende complicaties of wanneer een andere houding van de patiënt 
is gewenst, kan de veiligheidsriem snel op de gewenste lengte worden ge
bracht. 

• Tenzij een dringende reden dit ongewenst/onmogelijk maakt verdient het 
aanbeveling één arm van de patiënt zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te ge
ven, zodat hij in geval van nood de gesp van de zich het dichtst bij het hoofd 
bevindende veiligheidsriem kan losmaken en zich vervolgens geheel kan be
vrijden. 

N.B. Aard en/of plaats van de verwonding kunnen het verplaatsen van een of 
meer veiligheidsriemen noodzakelijk maken. 

422. HET AANBRENGEN VAN DE VEILIGHEIDSRIEMEN 

• Klap de draagbaar open. 
• Breng de veiligheidsriemen in principe aan ter hoogte van onderbenen, bek

ken en bovenarmen. 

N.B. Het bevestigen van de beugels dient altijd met handkracht te geschieden. 
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423. HET LOSMAKEN EN VERWIJDEREN VAN DE VEILIGHEIDSRIEMEN 

• Zet de draagbaar neer. 
• Pak tussen duim en wijsvinger de gesp vast, druk het blokkeersysteem in, 

trek de gesp naar boven en maak deze los. 
• Trek alle beugels los, te beginnen aan één kant: pak met de vingers de beu

gel aan de onderkant vast en wip deze naar boven. 

N.B. • Het verwijderen van de veiligheidsriemen dient altijd met handkracht 
te geschieden. 

• Indien de draagbaar in het gewondentransportvoertuig in gebruik is, 
kan het verwijderen van de veiligheidsriemen achterwege blijven (zie 
ook punt 421). 

43. HET OPMAKEN VAN DE DRAAGBAAR 

430. ALGEMEEN 

• Uit hygiënische overwegingen worden de dekens zo gelegd, dat steeds het 
etiket aan het voeteneinde van de patiënt komt. 

• Voordat de een-, twee, of drie-dekenmethode wordt toegepast, dienen de vei
ligheidsriemen op de draagbaar te zijn geplaatst. 
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431 . DE EEN-DEKENMETHODE 

• Spreid de deken diagonaalge
wijs over de draagbaar. 

• Sla de dekenpunt aan het 
voeteneinde om de voeten en 
de onderbenen van de 
patiënt. 

• Wikkel de patiënt in de deken 
door eerst de korte en daarna 
de lange dekenslip over hem 
heen te slaan en zover moge
lijk onder hem te schuiven. 

• Plooi de slip aan het hoofdein
de zoveel mogelijk om de hals 
en het hoofd van de patiënt. 

432. DE TWEE-DEKENMETHODE 

4320. DE EERSTE DEKEN 

• Leg de linkerrand van de geheel uitgeschoven deken langs de linkerrand van 
de draagbaar; over de rechterrand hangt de brede overhangende flap (twee 
derde deel). 

4321 . DE TWEEDE DEKEN 

• Leg de linkerrand van de deken langs de linkerrand van de draagbaar; daarna 
deken terugvouwen langs de rechterrand van de draagbaar. Er ontstaat nu een 
kortere overhangende flap (een derde deel) over de linkerrand van de draagbaar. 

2e deke n 

• 

• De patiënt wordt op de draagbaar getild en ligt op drie dekenlagen. De korte 
overhangende flap van de tweede deken wordt nu over de patiënt gelegd. De 
brede flap van de eerste deken wordt gebruikt om de deken in te stoppen on
der het lichaam van de patiënt. 
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433. DE DRIE-DEKENMETHODE 

• Eerste deken als bij twee-dekenmethode. 
• Tweede deken als bij twee-dekenmethode; de patiënt wordt op de draagbaar 

getild en ligt op drie dekenlagen. 
• Vouw de derde deken in de lengte en leg hem gevouwen over de patiënt, 

waarbij de voeten worden ingepakt. De overhangende flappen van de eerste 
en tweede deken worden nu over de derde deken gelegd, waarbij de brede 
flap van de eerste deken wordt gebruikt om de deken in te stoppen onder het 
lichaam van de patiënt. 

44. HET OP DE DRAAGBAAR BRENGEN VAN PATIËNTEN 

In de praktijk zal dit veelal moeten geschieden door de bemanning van een ge
wondentransportvoertuig of een draagbaarploeg. Op het inlaadpunt (b.v. de 
plaats van ongeval) kan men overwegen (indien ter beschikking) extra personeel 
te laten assisteren. 
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440. ZWEEFMETHODE (MET 2 OF 3 PERSONEN) 

Met twee personen. Met drie personen. 

• De persoon, die aan het hoofdeinde staat, heeft de leiding. 
• Ga aan çle zijde van de patiënt staan (N.B. NIET AAN DIE VAN DE DRAAGBAAR). 
• Steun elkaar bij het over patiënt en draagbaar stappen. 
• Steun altijd het hoofd van een bewusteloze. Een patiënt bij bewustzijn houdt 

zelf zoveel mogelijk zijn hoofd in evenwicht. 
• Indien slechts met twee gewondenvervoerders, dan b.v. bij een bewusteloze 

een dasverband (driekante doek) om het hoofd van de patiënt en helper bin
den, om zo het hoofd te ondersteunen. 

• Laat indien nodig de patiënt zijn armen om de nek van de helper, die aan het 
hoofdeinde staat, slaan. 

• Pak de patiënt vast bij schouder, bekken en onderbenen. 
• Til gelijktijdig de patiënt op. 
• Zweef hem naar de draagbaar. 
• Laat de patiënt gelijktijdig zakken. 
• Steun elkaar bij het overstappen naar een kant van de draagbaar. 
• Maak de draagbaar verder op, door de dekens dicht te vouwen en de veilig-

heidsriemen vast te maken. 

441. ARMDRAAGMETHODE (DOOR 1 OF 2 PERSONEN) 

Zie Hoofdstuk 2, punt 202. en punt 210. Wanneer de patiënt op de draagbaar is 
gebracht, deze dan verder opmaken door de dekens dicht te vouwen en de veilig
heidsriemen vast te zetten. 
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442. HOUDINGEN VAN DE PATIËNT OP DE DRAAGBAAR 

Met behulp van de Zweef- en Armdraagmethode kunnen patiënten in rugligging, 
buikligging, zijligging of rechtop zittende houding worden geplaatst. 

4420. RUGLIGGING 

Deze methode wordt toegepast bij patiënten die volledig bij bewustzijn zijn. 

Legt men, in verband met de algemene 
toestand en de aard van de verwonding, de 
benen hoog, dan dient men er zorg voor te 
dragen dat niet alleen steun wordt aange
bracht onder de hielen, maar dat dit steu
nend vlak van de hielen naar de bovenbenen 
toe geleidelijk afneemt. 

N.B. Patiënt wordt vóór het op de draagbaar 
brengen op de rug gelegd. 

4421. BUIKLIGGING 

Deze methode wordt toegepast bij patiënten 
die: 
• volledig bij bewustzijn zijn of ... 
• bewusteloos zijn met: 

- bekkenfractuur; 
- wervelfractuur. 

4422. ZIJLIGGING (STABIELE ZIJLIGGING) 

Deze methode wordt toegepast bij patiënten 
met bewustzijnsstoornissen of wanneer die 
zijn te verwachten. 

Zie ook VS 8-109 (EHAF) Hoofdstuk 3. 
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4423. RECHTOP ZITTENDE HOUDING 

Deze methode wordt toegepast bij niet-bewusteloze patiënten waarbij benauwd
heid aanwezig is. 

44230. 1 e METHODE 

Deken wordt zó op de draagbaar gelegd dat, 
indien de patiënt op de deken zit, er voldoende 
oppervlak over is om hem in de rug te steunen. 

Ter ondersteuning van de patiënt: 
• veiligheidsriem juist boven de knie; 
• veiligheidsriem onder de voeten (tussen 

hak en zool). 

Met behulp van driekantedoekverbanden 
worden de voorste punten van de deken ge
fixeerd aan de draagbaarsteunen van het 
voeteneinde. 

N.B. DIT DIENT AL TIJD KRUISELINGS TE GESCHIEDEN 

De patiënt kan zelf op de draagbaar plaats nemen of wordt via een draagmetho
de daarbij geholpen. 

44231 2e METHODE 

Deze methode wordt beschreven voor 2 helpers. Natuurlijk is het wel zo dat deze 
methode ook met minder helpers kan worden toegepast. Spreek van te voren af 
wie nummer 1 of 2 is. 
• Verwijder de veiligheidsriemen van de draagbaar. 
• Bepaal waar de patiënt komt te zitten . 
• Bevestig veiligheidsriemen ter hoogte van enkels en knieën. 
• Leg een geheel uitgevouwen deken in de breedte op de draagbaar met een 

lange zijde evenwijdig aan het einde van de handvatten van het hoofdeinde. 
• Leg een geheel uitgevouwen deken in de lengte op de draagbaar, zo dat de 

deken aan het voeteneinde plus minus 20 cm over de uiteinden van de hand
vatten van de draagbaar reikt. 

• Breng de patiënt op de draagbaar of laat hem er zelf op gaan zitten met de 
enkels ter hoogte van de veiligheidsriem aan het voeteneinde. 

• Helper 1 ondersteunt de patiënt in de rug. 
• Helper 2 stopt de voeten en benen in, trekt dat deel van de veiligheidsriem 

(enkelzijde) dat onder de deken ligt hier onderuit en brengt dit onder de voe
ten van de patiënt (tussen zool en hak), zodat deze hier steun van ondervindt. 
Daarna wordt de veiligheidsriem ter hoogte van de enkels vastgezet. 

• Helper 1 slaat de, in de breedte op de draagbaar gelegde deken over de rug 
en schouder van de patiënt. 

• Helper 2 rolt de uiteinden ineen. 
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• Helper 2 maakt de veiligheidsriemen ter hoogte van de knieën vast; de opge
rolde uiteinden van de schouderrugdeken worden gelijktijdig gefixeerd. 

• Helper 2 brengt een veiligheidsriem op maximale lengte, zet de veiligheids
riem op dijbeenhoogte vast op de draagbaar, brengt de riem over de deken 
(ter hoogte van de schouderbladen) naar de andere zijde van de draagbaar 
en zet deze vast. 

• Als extra steun kunnen de uiteinden van de veiligheidsriemen van de knie en 
schouder ter hoogte van de knie aan elkaar worden gezet. 
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HOOFDSTUK 5 
DRAAGBAARPLOEGEN 

50. ALGEMENE PUNTEN 

Alvorens de patiënt wordt afgevoerd, dient men aan de volgende punten te 
denken: 

• Wapens van de patiënt die worden meegevoerd dienen ontladen te zijn . 
• Controleer de patiënt op handgranaten en munitie. 
• Steekwapens dienen buiten bereik van de patiënt te blijven . 
• Het gasmasker ligt zonder draagzak links of rechts naast het hoofd van de pa

tiënt, klaar voor onmiddellijk gebruik (het gasmasker mag nimmer worden ge
bruikt voor ondersteuning van het hoofd of opvulling onder de ledematen). De 
draagzak gasmasker wordt of door de helper gedragen of wordt op het voeten
einde van de draagbaar gelegd. 

• De De resterende bepakking van de patiënt kan dienen ter opvulling of onder
steuning, doch mag nooit op de verwonde plaats worden gelegd. Heeft de pa
tiënt ter plaatse geen verwonding dan kan een deel van de PGU (bepakking) 
op het voeteneinde worden gelegd; is dat niet mogelijk, dan dient later de PGU 
(bepakking) te worden opgehaald. 

• Om veiligheidsredenen de patiënt altijd met binnen- en buitenhelm op de 
draagbaar laten liggen. Wanneer de patiënt schedelletsel heeft en door de be
handeling de binnenhelm niet meer op het hoofd past, kan worden volstaan 
met de buitenhelm. 

• De patiënt wordt zodanig afgevoerd dat het hoofd zich bevindt aan de achter
zijde van de draagbaar; DE PATIËNT KIJKT DUS IN DE RICHTING WAARIN 
HIJ WORDT AFGEVOERD. 

51. De draagbaar dient door de dragers rustig en horizontaal te worden opgetild . 
Om schokken tijdens het vervoer te voorkomen, wordt 'uit de pas' gelopen. De 
leider van de afvoerploeg/draagbaarploeg geeft de commando's. 

52. SOORTEN DRAAGBAARPLOEGEN 

• 4-PERSONEN DRAAGBAARPLOEG 
- handendragen 
- schouderdragen 

• 2-PERSONEN DRAAGBAARPLOEG 
• 3-PERSONEN DRAAGBAARPLOEG 

520. In Hoofdstuk 3 ('HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN VOOR EN TIJDENS 
HET GEWONDENVERVOER') staat beschreven hoe te handelen bij het 'handen
dragen' (dijbeenhoogte) t.b.v. de 2-, 3- en 4-personen draagbaarploeg. 
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53. SCHOUOERDRAGEN MET 4-PERSONEN ORAAGBAARPLOEG 

• Opstellen met het gezicht naar de draagbaar toe. 
• Voorste dragers: 

- 1 hand neemt het handvat in bovengreep; 
- 1 hand houdt de zijkant van de draagbaar in de ondergreep. 

• Achterste dragers: 
- 1 hand neemt het handvat in ondergreep; 
- 1 hand houdt de zijkant van de draagbaar in de bovengreep. 

• Horizontaal en gelijkmatig naar de schouder brengen (Zie Hoofdstuk 3 'HET 
GEVEN VAN AANWIJZINGEN VOOR EN TIJDENS HET GEWONDEN
VERVOER '). 

• Draagbaar steeds met één hand vasthouden om het van de schouder glijden 
te voorkomen . 

54. HANOENORAGEN MET 4-PERSONEN ORAAGBAARPLOEG 

• Opstellen bij de draagbaar. 
• Door de knieën zakken. 
• Handvat vastpakken (met de 

binnenste armen). 
• Horizontaal en gelijkmatig de 

draagbaar op dijbeenhoogte 
brengen (Zie Hoofdstuk 3 
'HET GEVEN VAN AANWIJ
ZINGEN VOOR EN TIJ
DENS HET GEWONDEN
VERVOER'). 
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55. 2-PERSONEN DRAAGBAARPLOEG 

• De voorste drager staat met zijn rug naar het voeteneinde van de draagbaar. 
• De achterste drager staat met zijn gezicht naar het hoofdeinde van de 

draagbaar. 
• Door de knieën zakken . 
• Handvatten vastpakken. 
• Horizontaal en gelijkmatig de draagbaar op dijbeenhoogte brengen (Zie 

Hoofdstuk 3 'HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN VOOR EN TIJDENS HET 
GEWONDENVERVOER'). 

56. 3-PERSONEN DRAAGBAARPLOEG 

Deze methode is een mengeling van de 2- en 4-personen draagbaarploeg. 

• De voorste drager staat met zijn rug 
naar het voeteneinde van de 
draagbaar. 

• De achterste 2 dragers staan links 
en rechts aan het hoofdeinde van 
de draagbaar kijkende in de rich
ting van de voorste drager. 

• Door de knieën zakken. 
• Handvatten vastpakken . 
• Horizontaal en gelijkmatig de 

draagbaar op dijbeenhoogte bren
gen (Zie Hoofdstuk 3 'HET GEVEN 
VAN AANWIJZINGEN VOOR EN 
TIJDENS HET GEWONDENVER
VOER'). 

5-3 

Y-cie
.n

l



57. In VS 8-109, Hoofdstuk 21 , punt 210. staat de Geneeskundig verzorger afge
beeld . Aan de voorzijde is te zien, dat links en rechts aan de koppel , op bekken
hoogte, mantelrlempjes zijn bevestigd. 
Deze mantelriempjes zijn bestemd voor extra steun t.b.v. de dragers die deel uit
maken van de afvoerploeg/draagbaarploeg; men kan de handvatten van de 
draagbaar erin laten steunen. 
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HOOFDSTUK 6 
HET NEMEN VAN HINDERNISSEN 

60. Afvoerploegen/draagbaarploegen kunnen tijdens het gewondentransport 
voor hindernissen komen te staan, waar men MET de draagbaar toch over
heen/doorheen MOET. 
Belangrijk bij het nemen van hindernissen is het overleg: 

'HOE DOEN WE HET'. 

In het kort komt de werkwijze bij het nemen van hindernissen op het volgende 
neer: 

• hindernis opmerken; 
• overleggen; 
• besluit; 
• hindernis nemen. 

N.B. Natuurlijk is het zo dat indien de afvoerploeg/draagbaarploeg door het veld 
loopt, de voorste dragers de makkelijkste route bepalen en niet voor ieder klein 
obstakel gaan overleggen. 
Ook hier geldt dat van de dragers enig inzicht van handelen mag worden 
verwacht. 

61. Bij het nemen van hindernissen is het zoveel mogelijk horizontaal houden van 
de draagbaar in het belang van de patiënt. 
Indien dit niet mogelijk is moet men er van overtuigd zijn dat de patiënt VEILIG 

· vastgesnoerd op de draagbaar ligt. Buiten de veiligheidsriemen kan men dus ook 
gebruik maken van improvisatieriemen. Te denken valt aan: touw, kruisriemen , 
mantelriemen. 
Indien bij het nemen van een hindernis de patiënt NIET in de looprichting-kijkend 
kan worden vervoerd , is het belangrijk dit de patiënt mede te delen. 

610. N.B. Nooit de patiënt met het hoofd omlaag vervoeren! 

62. Aan de hand van afbeeldingen worden diverse technieken zichtbaar 
gemaakt. 
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620. ONEFFEN TERREIN, ONDIEPE BREDE SLOTEN 
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621 . HEKKEN, GREPPELS, PRIKKELDRAADAFRASTERING 
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622. TRAPPEN OP EN AF 
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HOOFDSTUK 7 
IMPROVISATIES 

70. ALGEMEEN 

Ook in een 'moderne' oorlog zal het voorkomen dat men niet, of over onvoldoen
de gewondentransportmiddelen beschikt. 
Daar patiënten in principe niet worden achtergelaten zal men moeten kunnen im
proviseren. 
Men bedenke echter wel, dat het middel niet erger mag zijn dan de kwaal , m.a.w. 
voer een patiënt alleen af op een geïmproviseerde wijze indien: 

• Geen betere transportmogelijkheid aanwezig is. 
• De toestand van de patiënt dit toelaat. 

700. SOORTEN IMPROVISATIES 

• Geïmproviseerde draagbaren. 
• Improvisaties met niet voor gewondenvervoer bestemde motorvoertuigen. 
• Drijvende improvisaties. 

71. GEÏMPROVISEERDE DRAAGBAREN 

710. BINNENGEVECHTSJAS - BUITENGEVECHTSJASMETHODE 

• Jasjes dichtknopen. 
• Mouwen binnenstebuiten keren. 
• Stokken door de mouwen steken. 
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711. DEKEN - DEKZEIL - TENTZEILMETHODE (1 e manier) 

• Spreid deken, dekzeil 
of tentzeil uit. 

• Leg een stok dwars 
over het midden van 
deken, dekzeil of tent
zeil. 

• Sla deken, tentzeil of 
dekzeil dubbel. 

• Leg midden hierover 
de andere stok en sla 
ook daar deken, tent
zeil of dekzeil over
heen, zodanig dat de 
losse zijde boven ligt. 

712. DEKEN - DEKZEIL - TENTZEILMETHODE (2e manier) 

• Rol de zijkanten van deken, dek
zeil of tentzeil op naar het midden, 
tot op de breedte van een draag
baar. 

• Indien voorhanden, twee stokken 
mee inrollen om de dragers een 
goed houvast te geven. 

713. ANDERE METHODEN 

Er is natuurlijk nog een aantal andere manieren om een draagbaar te maken: 
• Boomtakken, palen, mantelriemen en draagriemen. 
• Boomtakken of palen en een opengesneden zak. 
• Ladder. 
• Brede plank, tafelblad . 
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72. IMPROVISATIES MET- NIET VOOR GEWONDENVERVOER BESTEMDE· 
MOTORVOERTUIGEN 

720. ALGEMEEN 

In principe worden patiënten uitsluitend vervoerd met de organieke gewonden
transportmiddelen (prgwtvtgn en zau's). In geval van een calamiteit of indien 
onvoldoende gewondentransportmiddelen beschikbaar zijn kunnen ook andere 
motorvoertuigen in korte tijd worden omgebouwd tot geïmproviseerd gewonden
transportmiddel. Patiënten kunnen met dit geïmproviseerde transportmiddel zo
wel met als zonder draagbaar worden vervoerd. De beschikbare tijd en het aan
wezig zijn van draagbaren is bepalend of deze wel of niet worden benut. 
Het is een taak van de eenheidscommandant om te bepalen wanneer en op wel
ke manier patiënten geïmproviseerd worden afgevoerd. Indien mogelijk dient een 
functionaris (geneeskundig personeel of ZHKH'er) de patiënten te begeleiden. 

7200. INSTRUCTIE 

De commandant van de geneeskundige eenheid kan tijdens vredesomstandig
heden de diverse mogelijkheden van improvisaties bij de eenheid laten in
strueren. 

720. BESCHERMING DOOR VERDRAG VAN GENÈVE 

Rekening dient te worden gehouden met het feit dat motorvoertuigen die worden 
ingezet als geïmproviseerd gewondentransportmiddel, uitsluitend de bescher
ming, op basis van het verdrag van Genève 'voor de verbetering van het lot der ge
wonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, van 12 augustus 
1949 (zie ook VS 27-412/2)' genieten, mits ze als zodanig herkenbaar zijn. 

721. VRACHTAUTO 'LARO 7.5 kN' AD (VERLENGD) 
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7210. BELADINGSMOGELIJKHEDEN m/z LUIFEL 

72100. ZITTEND: 

maximaal 5 patiënten, t.w.: 
4 patiënten op de zitban
ken achter in het voertuig 
en één naast de bestuur
der; de begeleider kan zo
wel naast de bestuurder 
als achter in het voertuig 
plaatsnemen, hij wisselt in 
dit geval van plaats met 
een van de patiënten). 

72101. ZITTEND EN LIGGEND (zonder draagbaar): 

• maximaal 4 patiënten, 
t.w.: 2 zittende patiën
ten op de zitbanken 
achter in het voertuig, 
één zittende patiënt 
naast de bestuurder en 
één liggende patiënt 
op de vloer; 

• de begeleider bevindt 
zich achter in het voer
tuig. 

• werkwijze: 
de liggende patiënt 
wordt met behulp van 
de één- of tweemans 
draagmethode naar het 
voertuig gebracht. 
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72102. LIGGEND (mèt draagbaar): 

• maximaal 2 liggende patiënten op 
draagbaar. 

• werkwijze: 
- stoel naast de bestuurder om

laag klappen; 
- achterklep sluiten; 
- draagbaar met de 2- of 3-per-

soons draagbaarploeg naar het 
voertuig brengen; 

- draagbaar op de achterklep 
plaatsen; 

- een van de dragers gaat via het 
begeleidersportier naar achter in 
het voertuig; 

- draagbaar wordt verder naar bin
nen gedragen; 
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- fixeer de draagbaar; 
- herhaal deze handeling voor de tweede draagbaar; 
- de begeleider bevindt zich ter hoogte van de begeleidersstoel met het ge-

zicht naar de patiënten toe. 

722. VRACHTAUTO 'VA 4440' (AD) 

7220. BELADINGSMOGEL/JKHEDEN mlz LUIFEL 

7221. LIGGEND (met draagbaar): 

• maximaal 5 liggende patiënten op draagbaar (om schuiven te voorkomen, de 
handvatten van de draagbaar met touw, riemen, of iets dergelijks fixeren aan 
de bankjes); 

N.B. Voor de duidelijkheid zijn de draagbaren niet beladen. 
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• werkwijze: 
- draagbaar met 2- of 3-mans 

draagbaarploeg naar het voertuig 
brengen; 

- draagbaar optillen en op de rand 
zetten; 

- de drager aan het voeteneinde 
blijft de draagbaar ondersteunen, 
de beide andere dragers klim
men op het voertuig (laadbak); 

- schuif de draagbaar verder het 
voertuig (laadbak) in; 

- plaats de draagbaar dwars in het 
voertuig (laadbak) en laat de 
handvatten rusten op de bankjes; 

- herhaal deze handeling met de 
overige draagbaren; 

- de begeleider neemt altijd plaats achter in het voertuig (laadbak). 

7222. ZITTEND EN LIGGEND (mèt of zonder draagbaar): 

• maximaal 14 patiënten, t.w.: 2 lig
gende patiënten op draagbaar (de
ze draagbaren staan op de vloer 
van de laadbak, hoofdeinde rich
ting cabine), 8 zittende patiënten 
op de banken en 4 zittende patiën
ten op de vloer van de laadbak. 

• werkwijze: 
- de werkwijze is identiek als be

schreven onder 7221; 
- de zittende patiënten dient men 

bij het instappen te ondersteunen; 
- de liggende patiënten zonder 

draagbaar dienen met de één- of 
tweemans draagbaarploeg naar 
het voertuig te worden gebracht. 

7223. ZITTEND: 

• maximaal 20 zittende gewonden op de banken en de vloer; de begeleider be
vindt zich achter in het voertuig (laadbak); 

• werkwijze: 
- de zittende patiënten dient men bij het instappen te ondersteunen. 
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723. COMBI (VOLKSWAGENBUSJE) 

7230. BELADINGSMOGELIJKHEDEN COMBI TYPE 'A ' 

Dit is een voertuig bestaande uit 2 delen: 
voorste gedeelte = bestuurder- en bijrijderdeel; 
achterste deel = personeels c.q. laadruimte. 

(1) LIGGEND (mèt draagbaar): 

• maximaal 2 liggende patiënten op 
draagbaar (deze draagbaren staan 
op de rugleuning van voor- en ach
terbank); 

• de begeleider bevindt zich in het 
voorste gedeelte van het voertuig 
naast de bestuurder en houdt 
voortdurend de liggende patiënten 
in de gaten. 

• werkwijze: 
- draagbaar met 2- of 3-mans 

draagbaarploeg naar zij-ingang 
van het voertuig brengen; 

- draagbaar het voertuig inbren
gen (eerst de kant van de 
chauffeur); 

- herhaal deze handeling ook voor 
de andere draagbaar (n.b.: bij het 
beladen van dit voertuig moet 
men enkele moeilijke manoeu
vres uithalen, alvorens de draag
baren op hun plaats liggen); 

7-8 

Y-cie
.n

l



• fixeer de draagbaren met de organiek bij het voertuig behorende veilig
heidsriemen of maak anders gebruik van touwen, riemen of iets dergelijks. 

(2) ZITTEND EN LIGGEND (mèt draagbaar): 

• maximaal 3 patiënten: 1 liggende patiënt op draagbaar (deze draagbaar staat 
op de rugleuning van voor- en achterbank) en 2 zittende patiënten (tegenover 
elkaar); 

• de begeleider bevindt zich in het voorste gedeelte van het voertuig naast de 
bestuurder en houdt voortdurend de patiënten in de gaten. 

• werkwijze: 
- het beladen van de draagbaar is identiek als beschreven bij punt 7231(1). 

7231. BELAD/NGSMOGEL/JKHEDEN COMBI TYPE 'B ' 

Dit is een voertuig bestaande uit 3 delen: 
voorste gedeelte = bestuurdér- en bijrijderdeel; 
middelste gedeelte = personeelsdeel; 
achterste gedeelte = personeels c.q. laadruimte. 

(1) ZITTEND: 

• maximaal 7 patiënten: 
1 patiënt naast de bestuurder, 
3 patiënten op de bank in het middelste gedeelte, 
3 patiënten op de vloer van de laadruimte in het achterste gedeelte; 
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• de begeleider kan zowel in het voorste, middelste als achterste gedeelte 
plaatsnemen (het nadeel van dit voertuig is dat de begeleider geen overzicht 
heeft op zijn patiënten, echter ook hier geldt: nood breekt wet). 

(2) ZITTEND EN LIGGEND (zonder draagbaar): 

• maximaal 5 patiënten: 
1 patiënt naast de bestuurder, 
3 patiënten op de bank in het mid

delste gedeelte, 
1 liggende patiënt op de vloer van 

de laadruimte in het achterste 
gedeelte; 

• de begeleider bevindt zich bij de 
liggende patiënt in het achterste 
gedeelte van het voertuig; 

• werkwijze: 
de liggende patiënt zonder draag
baar wordt met de één- of twee
mansdraagbaarploeg naar het voer
tuig gebracht. 

73. DRIJVENDE IMPROVISATIES 

730. ALGEMEEN 

Patiënten afvoeren m.b.v. drijfmiddelen is een mogelijkheid die in incidentele ge
vallen kan worden toegepast. N.B. Uiteraard kan toepassing van deze improvisa
ties alleen plaatsvinden indien men de beschikking heeft over voldoende ma
terieel. 

731 . DRIJFBAK 

7310. BENODIGD MATERIAAL 

• 7 draagbaren; 
• 1 touw van ± 8 meter; 
• 2 touwen van ± 4 meter; 
• 1 dekzeil/tentzeil van tenminste 4x4 meter; 
• 2 pionierschoppen. 

7311. BELADINGSMOGEL/JKHEDEN 

(1) LIGGEND (mèt draagbaar): 

• maximaal 2 patiënten: aan iedere zijde van de drijfbak 1 patiënt op draag
baar. 
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(2) ZITTEND/KNIELEND: 

• maximaal 4 zittende/knielende patiënten. 

7312. OPBOUW 

• 3 draagbaren geheel opengevouwen op de grond plaatsen; fixeer de draag
baren aan elkaar m.b.v. de bijbehorende draagbaarriemen of improviseer. 

••••nn:r 0 IR 

• 4 draagbaren geheel openvouwen en daarna verticaal plaatsen op de 3 reeds 
opgevouwen en aan elkaar gefixeerde draagbaren, zodat een vierkante drijf
bak ontstaat (de pootjes van de verticale draagbaren zijn naar binnen 
gericht). 

• Het geheel wordt nu met de bijbehorende draagbaarriemen dusdanig ge
fixeerd , dat ook de spanijzers van de verticale draagbaren hierin worden be
trokken teneinde te voorkomen dat de draagbaren dichtklappen. 

• Het zeildoek geheel uitvouwen op de grond. 
• Het frame van de drijfbak in het midden van het zeil plaatsen. 
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• Het zeildoek wordt naar binnen gevouwen en met touwen vastgemaakt aan 
de verticaal staande draagbaren. 

• Plaats de drijfbak in het water. 
• De drijfbak beladen met patiënten. 

7313. VAREN 

Om het vlot van de ene naar de andere kant te krijgen zijn er twee methoden die 
toepasbaar zijn: 

(1) maak aan twee tegenover elkaar 
liggende hoeken scheerlijnen vast 
om de drijfbak van en naar de kant 
te halen; 

(2) of aan weerszijden van de drijfbak, 
tussen de draagbaren in, kunnen 2 
peddelaars knielend plaatsnemen 
om het vlot al peddelend te be
wegen. 
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HOOFDSTUK 8 
DE SCHEPBRANCARD 

80. In de ziekenaut Renault Master T35 (VS 8-75) bevindt zich tegen het dak be
vestigd, een schepbrancard. Deze is speciaal ontworpen voor gevallen wanneer 
de patiënt in de gevonden stand moet worden vervoerd zoals bij nek- en ruglet
sels en grote fracturen. Bovendien is de schepbrancard zeer geschikt 
indien er geen ruimte is om de patiënt op andere wijze op de brancard of draag
baar te brengen. 

81. OVERZICHT SCHEPBRANCARD 

82. EIGENSCHAPPEN 

• Verschaft goede steun onder de 
patiënt. 

• Verschaft een vrij hoge graad van im
mobilisatie. 

• Draagt in positieve zin bij aan het ge
voel van veiligheid en zekerheid bij 
de patiënt tijdens het transport. 

• Vermindert de kans op uitbreiding 
van letsels tijdens het transport (voor
al nek- en rugletsels) . 

• Gemakkelijk in gebruik. 

83. HET GEBRUIK 

830. SCHEIDEN VAN BEIDE HELFTEN 

• Controleer of de veiligheidsriemen eraf zijn. 
• Breng de schepbrancard op lengte. 
• Druk de koppelingsknop aan hoofd- en voeteneinde in en trek beide helften 

uiteen (dit dient altijd met twee personen te geschieden). 
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831 . LENGTE-INSTELLING 

Teneinde de juiste brancard-lengte 
te verkrijgen dient deze naast de 
patiënt te worden neergelegd en op 
de juiste lengte gebracht door de 
beide hefboomsloten (linker- en 
rechterzijde) naar buiten te bewe
gen om vervolgens de brancard 
aan het voeteneinde uit te trekken . 

Er zijn 3 uittrekstanden. 
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8310. N.B. Nadat de juiste lengte is ingesteld, is het noodzakelijk om de hef
boomsloten weer in te drukken en vervolgens de borging te controleren . 

832. SAMENKLAPPEN 

Het is mogelijk de schepbrancard samen te klappen . Het voeteneinde wordt daar
bij, nadat eerst de hefboomsloten zijn ontgrendeld , geheel uitgetrokken totdat de 
scharnieren zichtbaar worden . 
Het voeteneinde wordt daarna omgeklapt. 

N.B. Het uitklappen geschiedt in omgekeerde volgorde. 

-84. VOORBEELDEN VAN HET GEBRUIK 

840. OPEN RUIMTEN 

Indien een patiënt wordt aange
troffen in een open ru imte zijn de 
navolgende methoden mogelijk: 

8400. De schepbrancard op de 
juiste lengte brengen (zie punt 
831 .). De twee helften scheiden 
en voorzichtig onder de patiënt 
naar elkaar toeschuiven totdat 
koppeling plaatsvindt. 
Controleer altijd of aan het 
hoofd- en voeteneinde de koppe
ling goed is geborgd. 
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8401 . De schepbrancard op de juiste 
lengte brengen. De koppeling aan 
het voeteneinde losmaken en de 
helften scheiden. Er ontstaat nu een 
'V' vorm. Vervolgens de helften weer 
naar elkaar toe schuiven en be
vestigen . 
Controleer altijd of aan het hoofd- en 
voeteneinde de koppeling goed is 
geborgd. 

841 . BEPERKTE RUIMTE 

Stel: de patiënt ligt tegen een muur. 
Breng de schepbrancard op de juiste 
lengte. Scheid de twee helften. 
Schuif één helft tussen de patiënt en 
de muur tot deze zo vlak mogelijk 
ligt. 
Schuif vervolgens de andere helft 
onder de patiënt en bevestig de twee 
helften aan elkaar. 
Controleer altijd of aan het hoofd- en 
voeteneinde de koppeling goed is 
geborgd. 

842. ONDER EEN VOERTUIG 

De schepbrancard op de juiste leng
te brengen. Indien dit niet mogelijk is 
conform het gestelde in punt 831 ., 
dan de schepbrancard op maximale 
lengte brengen. 
De twee helften worden gescheiden 
en onder de pati~nt weer aan elkaar 
bevestigd. Schuif vervolgens de pa
tiënt voorzichtig onder het voertuig 
uit, indien mogelijk eerst het hoofd. 
Controleer altijd of aan het hoofd- en 
voeteneinde de koppeling goed is 
geborgd. 
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85. VERVOER 

Indien het vervoer van de patiënt uitslui
tend met een schepbrancard geschiedt, 
wordt de patiënt m.b.v. de veiligheidsrie
men vastgelegd en vervolgens wegge
dragen. 
Bij voorkeur wordt de patiënt met schep
brancard en al op het ziekenraam 'de 
Mooy' of de draagbaar gelegd. 
In dit geval behoeft men de veiligheidsrie
men van de schepbrancard niet te gebrui
ken, omdat dan reeds de riemen van het 
ziekenraam 'de Mooy' of de draagbaar 
worden gebruikt. (Alleen wanneer de af
stand van vervoer tussen de plaats van 
ongeval en inlaadpunt groot is, dienen de 
veiligheidsriemen te worden aangebracht. 
Wanneer de schepbrancard op het ziekenraam 'de Mooy' is gebracht, kunnen de 
veiligheidsriemen van de schepbrancard weer worden losgemaakt.) 
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86. INSPECTIE EN ONDERHOUD SCHEPBRANCARD 

Minimaal eenmaal per maand moet de schepbrancard worden geïnspecteerd. In
dien één der onderdelen schade heeft opgelopen moet de schepbrancard on
middellijk ter reparatie worden aangeboden. 
Alle beweegbare delen (koppelingen, scharnieren) dienen na gebruik (of ten
minste eenmaal per maand) te worden gereinigd met water, zeep en een borstel 
en vervolgens (na goed drogen) licht te worden geolied of ingevet. 

87. HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN VOOR EN TIJDENS HET GEWONDEN
VERVOER 

Zie Hoofdstuk 3 'HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN VOOR EN TIJDENS HET 
GEWONDENVERVOER'. 

88. DE VEILIGHEIDSRIEMEN 

880. DOEL 

8800. Voorkomen dat de patiënt: 

• Tijdens het vervoer heen en weer rolt. 
• Bij onverwachte bewegingen van de dragers naar voren/achteren wordt ge

schoven. 
• Indien hij onrustig is, zichzelf of anderen verwondt door trappen en/of zwaaien 

van armen of benen. 

8801 . De patiênt, die in een bepaalde houding moet worden gefixeerd, in die hou
ding steun te geven. 

881 . UITGANGSPUNTEN 

• De veiligheidsriemen mogen na gebruik niet op de schepbrancard bevestigd 
blijven . De snelheid van handelen wordt dan namelijk beperkt. 

• In voorkomend geval heeft de patiënt de mogelijkheid om de veiligheidsriemen 
zelf los te maken (b.v. ongeval met de ziekenauto of andere voorvallen waarbij 
het geneeskundig personeel wordt uitgeschakeld). 

• De veiligheidsriem kan snel op de gewenste lengte worden gebracht. 

8810. N.B. Aard en/of plaats van de verwonding kunnen het verplaatsen van een 
of meer veiligheidsriemen noodzakelijk maken. 

882. Tenzij een dringende reden dit ongewenst/onmogelijk maakt verdient het 
aanbeveling één arm van de patiënt zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te geven, 
zodat hij in geval van nood de gesp van de zich het dichtst bij het hoofd bevinden
de veiligheidsriem kan losmaken en zich vervolgens geheel kan bevrijden. 
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883. HET AANBRENGEN VAN DE VEILIGHEIDSRIEMEN 

• Breng de schepbrancard op de gewenste lengte. 
• De riemen aanbrengen ter hoogte van onderbenen , bekken en bovenarmen. 
• De riemen worden aan beide kanten van de lengtestang (op gelijke hoogte) 

aangebracht. 
• Schuif het linker en rechter deel van de riem in elkaar (hetzelfde principe als 

de autogordel) . 
• Trek de riemen vast. 

884. Het losmaken van de veiligheidsriemen geschiedt door met de vingers de 
gesp (die het linker en rechter deel van de riem aan elkaar klikt) in te drukken (het
zelfde principe als sommige autogordels). 
Tenslotte de riemen verwijderen . 

89. ALGEMEEN 

• De patiënt wordt zodanig afgevoerd dat het hoofd zich bevindt aan de breedste 
zijde van de brancard (het gedeelte dat NIET kan worden uitgeschoven). De 
patiënt kijkt dus in de richting waarin hij wordt afgevoerd. 

• De schepbrancard dient door de dragers rustig en horizontaal te worden opge
tild . Om schokken tijdens het lopen te voorkomen , wordt 'uit de pas' gelopen. 

• De schepbrancard wordt in de regel door 2 man gedragen. De techniek daarbij 
is gelijk aan de methode die staat beschreven in Hoofdstuk 5, punt 55. , de 
2-PERSONEN DRAAGBAARPLOEG. Het essentiële verschil is dat de handen 
nu het frame vasthouden i.p.v. de handvatten. 

• Wanneer 2 dragers de schepbrancard aan het hoofd- en voeteneinde vervoe
ren, kan indien aanwezig , met extra mankracht links en rechts aan de lengte
stang de brancard worden ondersteund. 
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HOOFDSTUK 9 
HET ZIEKENRAAM 'DE MOOY' 

90. In de ziekenauto Renault Master T35 (VS 8-75) is in de uitrusting opgenomen 
het ziekenraam 'de Mooy'. Deze brancard heeft in het gebruik een aantal 
voordelen: 

• De halfzittende houding is mogelijk. 
• Aan het voeteneinde heeft de brancard een extra steun waardoor deze ook tij

dens het gedragen vervoer 'verticaal' kan worden gebruikt (mits natuurlijk ook 
de veiligheidsriemen zijn bevestigd). 

• De schepbrancard kan er in zijn geheel op worden gezet. 

91. OVERZICHT ZIEKENRAAM 'DE MOOY' 

A. Riemen; totaal 3 vaste 
riemen. 

B. Matras. 
C. Extra steun. 
D. Halfzittende houding. 
E. Ziekenraam. 
F. Deel waar brancard 

wordt vastgehouden. 
G. Zeildoeken. 

92. HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN VOOR EN TIJDENS HET GEWONDEN
VERVOER 

Zie Hoofdstuk 3 'HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN VOOR EN TIJDENS HET 
GEWONDENVERVOER'. 

93. DE VEILIGHEIDSRIEMEN 

930. DOEL 

9300. Voorkomen dat de patiënt: 

• Bij gedragen vervoer op het ziekenraam 'de Mooy', heen en weer rolt. 
• Bij onverwachte bewegingen (dekking zoeken, noodstop voertuigbemanning, 

e.d.) van het ziekenraam 'de Mooy' valt c.q. naar voren/achteren wordt ge
schoven. 

• Indien hij onrustig is, zichzelf of anderen verwondt door trappen en/of zwaaien. 
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9301. De patiënt, die in een bepaalde houding moet worden gefixeerd , in die hou
ding steun te geven. 

931. UITGANGSPUNTEN 

• De veiligheidsriemen kunnen, eenmaal op het ziekenraam 'de Mooy' aange
bracht, daarop bevestigd blijven . De riemen moeten echter wel aan elkaar ge
gespt zijn. 

• Bij optredende complicaties of wanneer een andere houding van de patiënt is 
gewenst, kan de veiligheidsriem snel op de gewenste lengte worden gebracht. 

• In voorkomend geval heeft de patiënt de mogelijkheid om de veiligheidsriemen 
zelf los te maken. Ook indien de patiënt een arm vrij heeft zal dit veel moeite 
kosten. 

9310. N.B. Aard en/of plaats van de verwonding kunnen het verplaatsen van een 
of meer veiligheidsriemen noodzakelijk maken. 

9311. Op het ziekenraam 'de Mooy' bevinden zich ter hoogte van enkels, knieën 
en bekken in de lengte-stang vaste aansluitpunten voor de veiligheidsriemen. 

932. Tenzij een dringende reden dit ongewenst/onmogelijk maakt verdient het 
aanbeveling één arm van de patiënt zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te geven, 
zodat hij in geval van nood de gesp van de zich het dic~tst bij het hoofd bevinden
de veiligheidsriem kan Josmaken en zich vervolgens geheel kan bevrijden. 

933. HET AANBRENGEN VAN DE VEILIGHEIDSRIEMEN 

• In principe de veiligheidsriemen aanbrengen ter hoogte van enkels, knieën en 
bekken. 

• Aan de lengte-stang zijde bevinden zich gleuven waar men de riem doorheen 
kan steken. · 

• Zorg ervoor dat de veiligheidsriem links en rechts even lang is. 
• Bevestig beide zijden aan elkaar. 

934. Het losmaken van de veiligheidsriemen geschiedt op dezelfde wijze als een 
broekriem wordt losgemaakt. 

94. HET OPMAKEN VAN HET ZIEKENRAAM 'DE MOOY' 

940. 1e METHODE 

• Riemen losmaken, zeildoeken naar buiten vouwen . 
• Over de brancardmatras wordt een laken gespreid. 
• Leg met een bepaalde draagwijze de patiënt op de brancard. 
• Het laken om de patiënt wikkelen. 
• Bij koud weer kan op het laken nog een opengevouwen deken worden gelegd. 
• Zeildoeken naar binnen vouwen. 
• Riemen vastzetten. 
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941. 2e METHODE 

• Riemen losmaken, zeildoeken naar buiten vouwen. 
• Over de brancardmatras wordt een opengevouwen deken gespreid. 
• Daaroverheen een laken leggen. 
• Leg de patiënt op de draagbaar. . , 
• Het geheel om de patiënt wikkelen. · 
• Over de patiënt kan nog een deken worden gelegd die aan het hoofdeinde 

wordt omgeslagen, zodat bij koud of nat weer de omslag over het hoofd van 
de patiënt kan worden gelegd bij het vervoer in de buitenlucht. 

• Zeildoeken naar binnen vouwen . 
• Riemen vastzetten. 

95. HET VERVOER 

• Het ziekenraam 'de Mooy' wordt vastgehouden op de hoeken van de breedte
stang (naast de rubberen bescherming). N.B. Denk bij het be- en ontladen 
vooral aan de vingers. 

· '.,, 
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• Wanneer de schepbrancard op het ziekenraam 'de Mooy' wordt geplaatst, 
wordt de volgende exercitie toegepast: 
- Riemen losmaken, zeildoeken naar buiten vouwen. 
- De schepbrancard er in zijn geheel opzetten. 
- Riemen van de schepbrancard losmaken. 
- Naar gelang de weersomstandigheden kan over de patiënt een opengevou-

wen deken worden gelegd. 
- Zeildoeken naar binnen vouwen. 
- Riemen vastzetten. 

• De patiënt wordt zodanig afgevoerd dat het hoofd zich bevindt aan de zijde die 
'halfzittend' kan worden ingesteld. 

• Indien de patiënt halfzittend moet worden vervoerd kan men aan de hoofdzijde 
onder de brancard aan de verticale stang een palletje indrukken en het 'halfzit
tend gedeelte' aan de breedte-stang omhoog duwen. Het omlaag zetten ge
schiedt in omgekeerde volgorde. 

• Het ziekenraam 'de Mooy' dient door de dragers rustig en horizontaal te wor
den opgetild. Om schokken tijdens het lopen te voorkomen, wordt 'uit de pas' 
gelopen. 

• Het ziekenraam 'de Mooy' wordt door twee man gedragen. De techniek daarbij 
is gelijk aan de methode die staat beschreven in Hoofdstuk 5, punt 55., de 
2-PERSONEN DRAAGBAARPLOEG. Het essentiële verschil is dat de handen 
nu het frame vasthouden i.p.v. de handvatten. 
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