
VS 8-118 
KONINKLIJKE LANDMACHT 

VERBANDLEER 

2e druk 

Vastgesteld door de Inspecteur Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht dd. 7 augustus 1996 bij brief nr. 18665/311 

602158/FDK 

Y-cie
.n

l



Y-cie
.n

l



Wijziging 

Nr. 

OPGAVE VAN WIJZIGING 

Van aangebrachte wijzigingen dient in onderstaande tabel 
aantekening te worden gehouden 

Maand Wijziging 
en aangebracht Datum Paraaf 

jaar door 

Y-cie
.n

l



Il 

Y-cie
.n

l



VOORSTELLEN TOT WIJZIGING EN/OF AANVULLINGEN 

Tijdens het gebruik van dit voorschrift is het mogelijk dat u onderwerpen of de
tailzaken tegenkomt die volgens u aanpassingen 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 (Opleidingscentrum 
Militair Geneeskundige Dienst) Bureau Doctrines en Voorschriften. 

Aan: OCMGD/Bureau Doctrines Voorschriften 
Postbus 90004 
MPC 55 T 
3509 AA UTRECHT. 

ONDERWERP: Wijzigings-/aanvullingsvoorstel VS 8-118, 2e druk 

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

Commentaar (voorzien van argumenten) *): 

VOORSTEL *): 

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

handtekening 

Afzender naam 

rang 

eenheid 

functie 

Deel 0-4 
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HOOFDSTUK 0 

INLEIDING 

Dit voorschrift is geschreven ten dienste van de opleiding en het functioneren 
van geneeskundige verzorgers, gewondenvervoerders en ziekenverzorgers die 
zijn belast met het verlenen van EHAF en de verzorging van gewonden en 
zieken . 

Een overgroot deel van de patiënten zal verwondingen hebben opgelopen die 
geneeskundige behandel ing vereisen . Deze verwondingen kunnen aanzienlijk 
variëren in aard zodat ook de behandelwijze per verwonding zal variëren. Het 
aanleggen van verbanden bij deze verwondingen is veelal noodzakelijk. Verban
den dienen qua soort eveneens afgestemd te zijn op de aard van de verwonding, 
daardoor dient een variatie in verbandsoorten beschikbaar te zijn en dienen ver
schillende technieken te worden toegepast. 

Elke techniek vraagt om specifieke verbandmiddelen en/of materiaal , geschikt 
om het beoogde doel te kunnen bereiken. Hiertoe staat bij de geneeskundige in
richtingen een hoeveelheid gevarieerd materiaal ter beschikking . 

De omstandigheden waaronder geneeskundige inrichtingen hun taak moeten 
uitvoeren, kunnen eveneens van elkaar verschillen . Zij kunnen variëren van 
ideale-, via primitieve- tot rampomstandigheden . Deze omstandigheden zijn 
sterk mede-bepalend voor de wijze waarop geneeskundige inrichtingen hun taak 
uitvoeren. Met name de primitieve- en rampomstandigheden kunnen dusdanige 
beperkingen opleveren dat een zekere mate van improvisatie nodig zal zijn. 

Dit voorschrift zal op het gebied van verbanden aanleggen, ingaan op: 
- de soorten verwondingen en behandelingen ; 
- de technieken van verbinden ; 
- de ten dienste staande materialen; 
- de omstandigheden. 

Ten slotte: Gezien de belangrijke functie, die verbanden bij de behandeling 
van gewonden kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat het ge
neeskundig personeel de theoretische kennis en praktische vaar
digheid goed beheersen. Dit voorschrift biedt de theorie, maar 
handvaardigheid verkrijgt men pas na veel oefening en praktische 
uitvoering 
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HOOFDSTUK 1 

ALGEMEEN 

10. WONDEN, WONDBEHANDELING EN VERBANDEN 

100. Indien men in dit voorschrift spreekt over de behandeling van patiënten, be
doelt men de behandeling van patiënten met één of meerdere soorten verwon
dingen: 

- Huidverwondingen: schaaf-, scheur-, snij- of brandwonden. 
- Huidverwondingen in combinatie met verwondingen van onderliggende li-

chaamweefsels: spier-, pees-, zenuw-, bloedvatletsels en/of verwondingen 
van inwendige organen (longen, maag, darmen, enz.). 

- Botbreuken en breuken van de wervelkolom al dan niet in combinatie met 
huidverwondingen en verwondingen van onderliggende weefsels. 

- Gewrichtsverwondingen: verstuiking en ontwrichting. 
- Oogverwondingen. 

101. Bij de behandeling van al deze verwondingen , die steeds gericht zal zijn op 
een maximale genezing, spelen verbanden een belangrijke rol omdat zij : 

- Het genezingsproces kunnen ondersteunen en bevorderen. 
- Kunnen voorkomen dat de wond opnieuw door schadelijke elementen gehin-

derd wordt c.q. in slechtere conditie geraakt. 
- Kunnen voorkomen dat de algemene lichamelijke toestand van de patiënt 

door de verwonding verslechtert c.q. wordt aangetast. 

102. In het kort kan een verband als volgt worden gedefinieerd: 

'Een verband is een middel dat, bij gerichte toepassing aan of op het li
chaam, dient ter bescherming en ondersteuning van dat lichaam of li
chaamsdeel tegen de schadelijke effecten en mogelijke gevolgen van een 
verwonding '. 

11. WONDBEHANDELING IN RELATIE TOT OMSTANDIGHEDEN, AFVOER 
EN ECHELONS 

110. Onder ideale omstandigheden zal men een gewonde zo kort en min moge
lijk vervoeren omdat: 

- Vervoer niet bevorderlijk is voor het genezingsproces en zèlfs de schade kan 
vergroten. 

- Vervoer zeer pijnlijk kan zijn. 
- Het voor de patiënt niet plezierig is om steeds door andere hulpverleners te 

worden behandeld. 

111. Onder primitieve- of rampomstandigheden is vervoer echter meestal nood
zakelijk. Op het 1e en 2e echelon zullen de omstandigheden afvoer van de 
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patiënt zonder meer noodzakelijk maken, teneinde de patiënt ria.ar een voor vol
ledig behandeling geschikte lokatie te brengen. Door echelonnering geschiedt 
de behandeling dus stapsgewijs en elk echelon draagt naar vermogen aan de 
behandeling bij. 

112. Voor de behandeling met verbanden betekent dit dat men ook gewonden 
zal aantreffen die reeds een verband hebben. 
Taak van het geneeskundig personeel is dan om dit verband te controleren op 
functie en zonodig een nieuw of ander verband aan te leggen. 
Vanwege het vervoer is het tevens van zeer groot belang dat verbanden op de 
juiste wijze, geschikt voor vervoer, worden aangelegd. 

12. DOEL VAN EEN VERBAND 

Er zijn verschillende soorten verband met elk een eigen doel of een combinatie 
van doelen. 

BESCHERMEN van een wond tegen verdere beschadiging en tegen het bin
nendringen van ziekteverwekkers. 
RUST- en/of ONDERSTEUNING geven aan een gewond lichaamsdeel. 
PLAATSELIJKE DRUK uitoefenen om bloedverlies en/of vochtophoping (stu
wing) te voorkomen. 
IMMOBILISEREN (onbeweeglijk maken m.b.v. spalkmateriaal), om vervoer 
mogelijk te maken. 
PIJN voorkomen c.q. verminderen. 
DRAINAGE van de wond bewerkstelligen. 
VOCHTIG/NAT houden van de huid; soms warmte of koude toedienen. 

13. VERBANDSOORTEN 

De verschillende verbanden kunnen ingedeeld worden naar hun functie: 

wondbedekkende verbanden ; 
fixerende verbanden; 
druk- en wonddrukverbanden; 
steungevende- en immobiliserende verbanden. 

14. VERBANDMIDDELEN 

Het geneeskundig personeel krijgt tijdens zijn functionele tewerkstelling te ma
ken met verbandmiddelen uit twee groepen, t.w. de AS-01 (oorlogstijd) en AS-23 
(vredestijd). 
Hoofdstuk 2 geeft nadere beschrijvingen m.b.t. samenstelling van deze groepen. 
N.B. AS = Autorisatiestaat; per onderdeel toegewezen (geautoriseerde) ar
tikelen. 

15. ALGEMENE RICHTLIJNEN EN TECHNIEKEN 

150. HYGIËNE 

Onder alle omstandigheden is het van belang om de hygiënische aspecten niet 
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uit het oog te verliezen. Het geneeskundig personeel dient daarom zelf op de vol
gende punten te letten: 

Persoonlijke lichaamsverzorging. 
Het altijd zo schoon en steriel mogelijk werken; probeer altijd een optimale 
behandeling te realiseren, en draag (disposable) handschoenen 
Het altijd zo dicht mogelijk bij wonden werken met aan te brengen steriele 
materialen. 

151 . PATIËNT- EN VERBANDCONTROLE 

Controleer vóór, tijdens en ná het aanleggen van verbanden steeds de algemene 
toestand van de patiënt én de toestand van het verband. Door een verkeerde 
techniek kunnen er b.v. stuwing, inwendige- en uitwendige bloedingen etc. ont
staan , of wordt het beoogde doel niet bereikt, waardoor de algemene toestand 
van de patiënt kan verslechteren (zie hiervoor ook VS 8-109 EHAF). 

152. FIXEERMIDDELEN- EN TECHNIEKEN VOOR UITEINDEN VAN VERBANDEN 

1520. FIXEERMIDDELEN 

kleefpleister ( • ); 
windsel , fixatie, zelfklevend ( • ); 
verbandklem (• ); 
verbandnet , elastisch , rondgeweven (• ); 
kleefspray ( • ); 
knopen ; 
platte knoop; 
chirurgische knoop; 
veiligheidsspeld . 

(•) = voor werkwijze zie hoofdstuk 2. 

1521. FIXEERTECHNIEK KNOPEN, PLATTE- EN CHIRURGISCHE KNOOP 

15210. KNOPEN 

WERKWIJZE: 2 manieren 

A. Knip het uiteinde van het 
windsel over voldoende lengte in 
en leg een enkele knoop aan het 
einde van de splitsing . Wind de 
twee slippen in tegenovergestel
de richting om het lichaamsdeel 
en knoop ze met een platte 
knoop aan elkaar. 

1-3 

Y-cie
.n

l



B. Leg na de laatste winding nog één winding in tegengestelde richting om het 
lichaamsdeel waardoor een lus ontstaat. Knoop dan met een platte knoop de lus 
en het einde van het windsel aan elkaar. 

15211 . PLATTE KNOOP 

De platte knoop wordt toegepast omdat deze het meest vlak is en daardoor min
der plaatselijke druk geeft; omdat schuiven van de knoop wordt voorkomen en 
omdat deze makkelijk is los te maken. 

WERKWIJZE: 

- sla de linker slip om de rech
ter slip heen, dus links over 
rechts; 

- sla vervolgens de rechter slip 
om de linker slip heen, dus 
rechts over links. 

15212. CHIRURGISCHE KNOOP 

De chirurgische knoop wordt toegepast op plaatsen waar bij het aanleggen van 
verbanden een grote druk op knoop is te verwachten, b.v. bij het fixeren van de
kenrollen bij body-splinting. 

WERKWIJZE: 

- sla de linker slip tweemaal om 
de rechter slip heen, dus 
tweemaal links over rechts; 

- sla vervolgens de rechterslip 
om de linker slip heen, dus 
rechts over links. 
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153. VOUWTECHNIEK DRIEKANTE DOEK 

1530. Afhankelijk van het doel kunnen we de driekante doek als volgt gebruiken: 

geheel uitgevouwen; 
dubbel gevouwen; 
brede das; 
smalle das. 

15300. GEHEEL UITGEVOUWEN 

- De basis wordt enkele cm's ingeslagen om 'snijden' te voorkomen . 

15301. DUBBELGEVOUWEN 

- De basis wordt enkele cm's ingeslagen. 
- De punt komt op het midden van de basis te liggen. 

15302. BREDE DAS 

- De basis wordt enkele cm's ingeslagen. 
- De punt komt op het midden van de basis te liggen. 
- De dubbelgevouwen driekante doek wordt nogmaals dubbelgevouwen (de 

smalle kant wordt over de brede basiskant gelegd). 

15303. SMALLE DAS 

- Eerst een dubbelgevouwen driekante doek vouwen . 
- De basis naar boven vouwen tot de helft is bedekt. 
- Daarna de bovenkant naar beneden vouwen. 

De driekante doek is nu in drieén gevouwen. 
punt 

brede du 

/\ A 

amdodao 

Z\ 
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1531. HET VOUWEN VAN 
EEN DRIEKANTE DOEK 
T.B.V. HET OPBERGEN 
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154. WINDSELS 

1540. HET OPROLLEN VAN EEN WINDSEL 

Het is van belang dat het geneeskundig personeel een windsel kan oprollen. De 
reden is, dat onder bepaalde omstandigheden het windsel hergebruikt moet kun
nen worden omdat er b.v. stagnatie in de bevoorrading is of na bewassing. 

N.B. Alle windsels uit de AS-01 en AS-23 groep zijn in principe verbruiks
artikelen . 

15400. DE TECHNIEK 

A. Maak een klein stevig rolletje door het einde van het windsel een paar maal 
om te vouwen. 
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B. Neem dit rolletje tussen duim en wijsvinger van beide handen, duimen naar 
boven (op het windsel), wijsvinger naar beneden (onder het windsel). 

C. Plaats de middelvingers tegen de onderkant van het rolletje aan. 

D. Maak nu met de duimen, wijs- en middelvingers draaiende bewegingen, 
waarbij de duimen zorgen voor het geleiden van het neerhangende gedeelte van 
het windsel over de rol en zorgen dat het windsel stevig, recht en zonder vouwen 
wordt opgerold . 

1541. ALGEMENE REGELS M.B.T. HET AANLEGGEN EN VERWIJDEREN VAN 
WINDSELS 

Door ervaring zijn algemene regels ontstaan voor het aanleggen en verwijderen 
van windselverbanden. 
Om een goed verband aan te leggen, dient men zich aan deze regels te houden. 

A. Zorg, dat het wondbedekkend verband, dat reeds op de wond ligt vóórdat het 
windsel wordt aangelegd niet verschuift. 

B. Leg de windingen aan zonder plooien, stevig maar niet te strak. Te sterke 
druk kan de bloedsomloop belemmeren en mede daardoor ernstige gevolgen 
hebben, zoals stuwing, slechte doorbloeding, etc .. 

C. Huidoppervlakken in huidplooien mogen binnen een verband niet tegen elkaar 
aanliggen (vingers, tenen, oksel, liezen). Het transpiratievocht kan dan niet door 
het verband worden opgenomen, hetgeen smetten van de huid veroorzaakt. De 
huidoppervlakken in huidplooien scheiden door er verband tussen te leggen. 
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D. Laat waar mogelijk tenen en vingers vrij, men kan dan zien of er een zwelling 
optreedt, de huidkleur normaal blijft en de uitstekende delen goed warm blijven ; 
een bleke of bleekblauwe huid, zwelling en koud worden van de uitstekende de
len duiden op onvoldoende doorbloeding. 

E. Gebruik windsels van de juiste breedte en gebruik van de lengte zoveel als 
nodig is. Een stukje windsel sparen door wat strakker aantrekken is natuurlijk 
fout;wees er echter ook niet verkwistend mee. 

F. Van een nat verband, waarbij het windsel vochtig is, zal het windsel bij het op
drogen gaan krimpen waardoor het verband strakker zal komen te zitten . Houd 
hiermee rekening bij het aanleggen van een vochtig verband (of vochtig wind
sel); leg het iets ruimer aan dan normaal. 

G. De windingen van de windsels moeten elkaar dakpansgewijs overlappen , 
anders raakt de huid tussen de windingen bekneld en zwelt op, hetgeen pijn ver
oorzaakt. Laat dus elke winding de vorige voor tweederde bedekken. 

H. Plaats een lichaamsdeel dat verbonden moet worden van tevoren in de stand 
die het moet hebben na aanbrengen van het verband omdat buigen met het aan
gebrachte verband veranderingen doet optreden in de druk op bepaalde plaat
sen van het lichaamsdeel. 

1. Een windsel altijd van beneden naar boven, van dun naar dik aanleggen , zo
dat het verband niet kan afzakken én stuwing wordt voorkomen. 

J. Voor het openknippen (verwijderen) van een verband wordt de verbandschaar 
Lister gebruikt. Knip het windsel aan die kant open waar geen wondbedekkend 
verband zit. Is dit niet mogelijk doordat de wond rondom het lichaamsdeel zit, 
knip het verband dan uiterst voorzichtig los en blijf met de verbandschaar boven 
het kompres (snelverband/noodverband) zelf; vermijd altijd bij het knippen de 
wond aan te raken! Als het windsel kan worden afgewikkeld dan noudt men dit 
zoveel mogelijk bij elkaar door overnemen van de ene hand in de andere en dit 
zo dicht mogelijk bij het lichaamsdeel. 

K. Nooit slingeren en zwaaien met verbanden, slingeren betekent verspreiden 
van ziektekiemen en daardoor infectie-gevaar! 

L. In principe staat de helper vóór de patiënt. Om praktische redenen kan het 
wel eens zijn dat hier van moet worden afgeweken. 

M. Ringen/horloges/sierraden dienen voor het aanleggen van een verband te 
worden verwijderd in verband met stuwingsgevaar. 

1542. HET VASTLEGGEN VAN HET BEGIN VAN EEN WINDSEL 

Leg de eerste windingen van het windselverband goed vast om het smalste 
gedeelte van het te verbinden lichaamsdeel; bij de arm dus om de pols en 
bij het been om de enkel. Begin en eindig altijd met een winding, werk zoveel 
mogelijk van links naar rechts en houd de windselrol naar boven gekeerd. 
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15420. Werkwijze voor een rechtshandige: 

Plaats met de linkerhand het begin van het windsel iets schuin naar boven 
op het lichaamsdeel en houd dit vast. 

Wind met de rechterhand één winding stevig om het lichaamsdeel en vouw 
de nog zichtbare punt van het begin op deze winding. 

1-10 

Y-cie
.n

l



Met de volgende winding wordt deze punt vastgelegd. 

Bij het verder winden gaat de rol steeds over van de rechterhand in de linker
hand, waarbij de rechterhand het windsel telkens voldoende stevig aantrekt. 

15421. Werkwijze voor een linkshandige: 

Deze werkwijze is een spiegelbeeld van het hetgeen onder punt 15420. staat be
schreven. 
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HOOFDSTUK 2 

VERBANDMIDDELEN EN HULPMATERIALEN 

20. ALGEMEEN 

In de AS-23 is de groep verbandmiddelen opgenomen bestemd voor vredestijd. 
In de AS-01 is de groep verbandmiddelen opgenomen bestemd voor oorlogstijd. 

De benamingen van de genoemde verbandmiddelen zijn afkomstig van de offi
ciële benamingen zoals ze ook genoemd zijn bij het NATO-STOCKNUMMER. 
Voor het gemak zijn achter de logistieke benamingen hier en daar, tussen haak
jes de gangbare gebruikersnamen genoemd. 

21. AS-23 (VREDESTIJD) 

A. DOEK, DRIEKANT, WIT mNEIL/GHEIDSSPELD (DRIEKANTE DOEK) 

Materiaal 
Eigenschappen 

Toepassing 

Toepassingsgebied 

Dun katoenen weefsel. 
Door de vorm op vele manieren toe te passen. De doek 
is tevens goed wasbaar. 
Als hulpmiddel bij immobiliseren, ondersteunen en 
fixeren. 
Immobiliseren en ondersteunen van ledematen als fixe
rend verband . 
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8. ENGELS PLUKSEL 

Materiaal 

Eigenschappen 

Toepassing 

Toepassingsgebied 

2-2 

Een moltonachtig katoenen weefsel. Aan één zijde is 
het glad en aan de andere zijde wollig. Engels pluksel 
wordt op rolletjes geleverd . 
Door de dichtheid en het ruw oppervlak van het ver
band is het weefsel in staat bepaalde stoffen goed vast 
te houden. 
Voor het aanbrengen van zalfverbanden. De zalf wordt 
op de wollige kant aangebracht. 
Wonden waarbij zalf wordt voorgeschreven. 
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C. GAAS, VASELINE (VASELINE GAAS) 

Materiaal 

Eigenschappen 

Toepassing 

Toepassingsgebied 

Katoenen losmazig weefsel (gaas) gedrenkt in vaseline. 
Het wordt steriel geleverd in de maat 10 x 10cm en is 
per stuk verpakt. 
Steriel. Door de vaseline wordt voorkomen dat het gaas 
aan de wond kleeft en wordt de huid soepel gehouden 
waardoor littekenvorming wordt voorkomen. 
Bij oppervlakkige wonden van de huid, b.v.schaaf- en 
scheurwonden. 
Alle oppervlakkige huidverwondingen. 
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D. KLEEFPLEISTER 

1. Materiaal 

2-4 

Eigenschappen 

Toepassing 
Toepassingsgebied 

Rol bandweefsel van katoen (Leukoplast) 
Aan een zijde voorzien van kleefstof. Het wordt gele
verd in de maten: 1,25cm , 2,5cm of 5cm breed. 
Stevig , luchtdoorlatend weefsel met klevend 
vermogen . 
Als fixatiemiddel. 
Als fixatiemiddel bij allerlei -verbanden , maar ook 
b.v. als hulpmiddel bij het aanleggen van infusen, 
neussondes of drains. 
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2. Materiaal 

Eigenschappen 
Toepassing 
Toepassingsgebied 

Rol bandvezelvlies (Leukopor) 
Aan een zijde voorzien van kleefstof. Het geleverd 
wordt in een breedte van 1,25 cm. 
Poreus, klevend vermogen. 
Als fixatiemiddel. 
Als fixatiemiddel bij kompres-gaas- en non woven 
èn als alternatief wanneer b.v. de patiënt overgevoelig 
is voor het kleefpleistersoort als beschreven onder '1 '. 
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3. Materiaal 

2-6 

Eigenschappen 
Toepassing 
Toepassingsgebied 

Rol elastisch bandweefsel van katoen (Elastoplast) 
Aan een zijde voorzien van kleefstof. Het wordt gele
verd in een breedte van 6cm en 8cm. 
Rekbaar, stevig en klevend vermogen. 
Als steungevend drukverband. 
Bij letsels aan gewrichten en ribben. 
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4. Materiaal 

Eigenschappen 

Toepassing 

Toepassingsgebied 

Rol katoenen bandweefsel (Sporttape) 
Een kleefpleistersoort die niet voor fixatiedoelein
den bestemd is. 
Klevend vermogen . Het is niet rekbaar. Ondanks dat 
het tape in de lengte- en breedterichting makkelijk 
scheurbaar is, heeft het een hoge trekvastheid. 
Ter ondersteuning van zwakke gewrichtskapsels en 
spieren. Het tape zo mogelijk niet direct op de wond 
aanleggen, maar eerst een onderlaag aanbrengen. 
Gewrichten. 

N.B. Bij gebruik van kleefpleister op één plaats kan huidirritatie ontstaan. 
De achterblijvende plakresten zijn goed te verwijderen met een organisch 
oplosmiddel, zoals Nafta. 
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E. KLEEFSPRAY 

Materiaal 
Eigenschappen 
Toepassing 
Toepassingsgebied 

Steriel vloeibaar kleefmiddel in spuitbus. 
Sterk klevend vermogen . 
Om verbanden te fixeren. 
Alle aangelegde verbanden op het lichaam. 

N.B. Met een organisch oplosmiddel, zoals Nafta zijn de kleefresten te ver
wijderen . 

F. KOMPRES, GAAS -KOMPRES, NON WOVEN 

Materiaal Kompres gaas is een losmazig katoenen weefsel en 
kompres non woven is papierachtig van soort. 

Kompres, gaas en kompres non woven wordt als volgt geleverd: 
- kompres gaas5 x 5cm, niet steriel; 
- kompres gaas5 x 5cm, steriel ; 
- kompres non woven5 x 5cm, steriel; 
- kompres non woven10 x 10cm, steriel; 
- kompres gaas10 x 10cm, niet steriel; 
- kompres gaas10 x 10cm, steriel. 
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N.B. DE STERIELE KOMPRESSEN ZIJN ALTIJD APART VERPAKT. 

Eigenschappen 
Toepassing 

Toepassingsgebied 

Beiden hebben een groot absorberend vermogen . 
Steriele kompressen te gebruiken als wondverband . 
In noodsituaties bij een tekort aan steriele kompressen 
mogen niet-steriele kompressen worden gebruikt als 
wondverband. 
Het kompres wordt ook vaak gebruikt als 'schoonmaak 
depper' t.b.v. het wondtoilet. 
Bij alle soorten open wonden . 
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G. KOMPRES, GEMETALLISEERDE VLIESSTOF (METALLINE KOMPRES) 

Materiaal 

Eigenschappen 

Toepassing 

Toepassingsgebied 

Non wovenlaag. Steriel. Aan een zijde bedekt met een 
aluminiumlaag. Wordt geleverd in de maat 10 x 8cm. 
De aluminiumlaag voorkomt dat de weefsels aan de 
wond hechten waardoor extra beschadiging zou kun
nen ontstaan. De celstoflaag heeft een groot absorbe
rend vermogen. 
Als wondverband. 

N.B. De gemetalliseerde (aluminium) laag altijd op de 
wond. 

Voornamelijk brandwonden. 

6510-17-052-9843 

KOMPRES, 
GEMETALLISEERDE VLIESSTOF, 
10 x 8cm. gesteriliseerd, 10 st 

exp. datum 1 mei 1986 
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H. KOMPRES, FLEXIBELE HYDRO-AKTIEVE PLAK (DUODERM) 

Materiaal 

Eigenschappen 

Toepassing 

Toepassingsgebied 

2-14 

Een plak die bestaat uit voornamelijk natuurlijke stoffen 
(wondzijde) en is afgedekt met een schuimlaag van 
poly-urethaan. Het kompres wordt geleverd in de maat 
10 x 10cm en is steriel verpakt. 
Het kompres heeft een groot absorberend vermogen . 
Door vermenging van wondvocht met de stoffen van het 
kompres, ontstaat een gel waardoor het wondoppervlak 
vochtig wordt gehouden en waarmee oneffenheden 
geëgaliseerd kunnen worden. 
Het kompres laat zich gemakkelijk op droge en vochtige 
huid- en wondoppervlakten fixeren. De poly- urethaan
laag (de niet-wondzijde) is ondoordringbaar voor water, 
waterdamp, lucht en bacteriën. 
Als wondbedekkend verband bij de behandeling van 
niet-bloedige huidverwondingen en 2e graads brand
wonden. 
Alle niet-bloederige huidverwondingen. Specifiek ge
bruik van dit kompres: preventie en behandeling van 
voetblaren. 
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N.B. Gebruik van dit kompres altijd op indicatie van een arts. 
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1. KOUS, ELASTISCH (ELASTISCHE KOUS) 

Materiaal 

Eigenschappen 
Toepassing 

Toepassingsgebied 

2-16 

Elastisch synthetisch weefsel. De kous, elastisch wordt 
geleverd in de maten: 7, 8, 9 en 10. 
Rekbaar, stevig. 
Het wordt aangebracht als drukverband bij kneuzing en 
verstuiking en als extra steun voor gewrichten. 
Enkel-, knie- en ellebooggewricht. 
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J. SNELVERBAND 

Materiaal 

Eigenschappen 

Toepassing 

Toepassingsgebied 

Een snelverband is een steriel kompres van dubbel hy
drofielgaas met daartussen een laag witte- en vette wat
ten en voorzien van twee bevestigingswindsels. 
Het wordt geleverd in de maten: 
- 12 x 12cm; 
- 18 x 18cm; 
- 28 x 18cm; 
- 28 x 28cm. 
Snelverband is per stuk steriel verpakt en gereed voor 
direct gebruik. Het heeft een sterk absorberend vermo
gen. Het is snel en makkelijk aan te brengen. 
Als wondbedekkend verband; met name in de eerste 
hulpverlening. · 
Alle open wonden. 
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K. VERBANDKLEM 

Materiaal 

Eigenschappen 
Toepassing 
Toepassingsgebied 

Twee dunne metaalplaatjes met haakjes waartussen 
elastiek is bevestigd. 
Het wordt geleverd in verpakkingen van 100 stuks. 
Rekbaar, hechtend. 
Fixatiemiddel voor uiteinden van windsels. 
Alle verbanden waarbij windsels worden gebruikt. 

N.B. Let erop dat de tandjes niet doordrukken tot op de 
huid. 

L. VERBANDNET, ELASTISCH, RONDGEWEVEN (BANDAFIX) 

Materiaal 

Eigenschappen 

2-18 

Vervaardigd van katoenen draden omwonden met na
tuurrubber en is buisvormig geweven. 
Het wordt geleverd op rollen van 25 meter, in de maten 
0 t/m 5. 
Het is belangrijk de juiste maat toe te passen; nu geldt 
het volgende: 
- vingers ... .... ..... ........ .... .... ... ...... .. .. ...... ... .. .... maat 0 
- hand, pols, onderarm ............ ............. .. ....... maat 1 
- bovenarm.onderarm, voet en elleboog ........ maat 2 
- knie ... .. .. ........ .... .... .. ............ ... ........... ... ...... maat 3 
- bovenbeen, schouder en hoofd ......... .. .... ... . maat 4 
- borst en buik ........ .... ......... ........ .... ......... .... maat 5 

Voor kinderen naar verhouding kleinere maten ge
bruiken! 

Het sluit niet af en irriteert de huid niet. Het veroorzaakt 
plaatselijk geen druk, doordat het zeer rekbaar is. Het 
blijft goed op zijn plaats zitten . Hergebruik na b.v. wond
inspectie is mogelijk. 
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Toepassing 

Toepassingsgebied 

Fixatiemiddel. 
N.B. Let bij het aanleggen erop dat het onderliggende 
verband niet gaat schuiven en voorkom afknelling. 
Voornamelijk bij wondbedekkende verbanden die ge
makkelijk verschuiven en/of moeilijk te fixeren zijn . 

M. VERBANDSPRAY, PLASTIC VERBAND 

Materiaal 

Eigenschappen 

Toepassing 

Steriel , vloeibaar plastic 
wondbedekkend verband in 
spuitbus. 
N.B. Het moet bewaard wor
den bij kamertemperatuur 
en mag niet worden bloot
gesteld aan sterk zonlicht. 
Het kan snel en op moeilijk 
bereikbare plaatsen worden 
aangebracht. 
N.B. Een nadeel is dat het 
de wond van de buitenlucht 
afsluit. 
Wondbedekkend verband . 
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Toepassingsgebied Bij kleine oppervlakkige huidwondjes. De spuitafstand 
is ± 15 cm. De spray moet gelijkmatig worden ver
deeld; indien nodig twee lagen aanbrengen. Bij gebruik 
op het gelaat dienen de ogen te worden afgeschermd. 

N. VILTRING, LIKDOORN, ZELFKLEVEND (LIKDOORNR/NG) 

Materiaal 
Eigenschappen 
Toepassing 
Toepassingsgebied 

2-20 

Vilt. 
Zacht, enigszins veerkrachtig en zelfklevend. 
Voorkomen van druk en pijn op likdoorns. 
Rondom de likdoorn aanbrengen. 
Indien de viltring niet goed om de likdoorn is aange
bracht, nemen de klachten eerder toe dan af. Indien de 
viltring niet goed hecht, kan deze ook worden vastgezet 
met kleefpleister. 
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0 . WATTEN, ONTVET, GEZUIVERD (WITTE WATTEN) 

Materiaal 

Eigenschappen 
Toepassing 

Toepassingsgebied 

Ontvet en gezuiverd katoenpluis. Het wordt zig-zag ge
vouwen geleverd. 
Sterk absorberend , zacht en gemakkelijk te vormen . 
Wordt voornamelijk gebruikt als hulpmiddel bij desin
fecteren , opvul/bekledingsmateriaal bij spalken, bij 
wondtoilet (wattenbolletjes en wattenstokjes) en bij een 
wonddrukverband bloeding. 
Het gehele lichaam. 

N.B. Nooit direct op een open wond aanbrengen. 

2-21 

Y-cie
.n

l



P. WATTEN, VET (VETTE WATTEN) 

Materiaal 

Eigenschappen 

Toepassing 

Toepassingsgebied 

2-22 

Katoenpluis. 
Het wordt geleverd op rolletjes. 
Veerkrachtig , zacht , gemakkelijk te vormen , isolerend 
en niet absorberend. 
Als onderlaag bij een wonddrukverband bloeding, druk
verband kneuzing, verstuiking en als bekleding/opvul
ling voor spalken . 

Bij alle op het lichaam aangelegde hout- en 
draadspalken. 

- Wonddrukverbanden bloeding. 
- Drukverbanden kneuzing/verstuiking . 

N.B. Het mag nooit rechtstreeks op de open wond wor
den aangebracht. 
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Q. WINDSEL, FIXATIE, ZELFKLEVEND (PEHA-HAFT) 

Materiaal 

Eigenschappen 
Toepassing 
Toepassingsgebied 

Synthetisch weefsel met een dunne cohesieve rub
berlaag. 
Het wordt geleverd op rolletjes en is 4, 6 of 8 cm breed. 
Een op zichzelf klevend elastisch fixatiemiddel. 
Om andere verbanden vast te zetten (fixeren). 
Op die plaatsen van het lichaam waar verbanden die
nen te worden vastgezet. 
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R. WINDSEL, GAAS 

Materiaal 

Eigenschappen 

Toepassing 

Toepassingsgebied 

2-24 

1. Hydrofiel 
Losmazig katoenen windsel. 

2. Cambric 
Dun steviger katoenen windsel. 

Beide soorten worden geleverd op rolletjes en zijn 4, 6, 
8 of 10 cm breed. 
1. Hydrofiel 

Absorberend, soepel en gemakkelijk te vormen . 
Niet wasbaar. 

2. Cambric 
Absorberend , stugger dan hydrofiel. Wel wasbaar. 

Beide soorten windsels hebben de taak van een fixe
rend verband. De cambric-windsel wordt tevens ge
bruikt voor het aanleggen van een wonddrukverband 
bloeding . 
Fixerend verband over wondbedekkende verbanden. 
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S. WINDSEL, KATOEN, ELASTISCH (IDEAAL OF ELASTISCHE WINDSEL) 

Materiaal 

Eigenschappen 
Toepassing 
Toepassingsgebied 

Windsel van katoenen weefsel met zeer dun ingeweven 
elastiek of windsel dat geheel elastisch is geweven. 
Het wordt geleverd in de breedtes 6, 8 en 10cm. 
Rekbaar en wasbaar. 
Drukverband kneuzing en verstuiking. 
Op weefsel en gewrichten. 
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T. WINDSEL, TRICOT (TRICOT WINDSEL) 

Materiaal 

Eigenschappen 
Toepassing 

Toepassingsgebied 

2-26 

Windsel van katoen , rondgeweven (buisvormig). 
Het wordt geleverd in de maten 6, 8 en 10 cm breed . 
Licht rekbaar, soepel en wasbaar. 
Als immobiliserend verband ; drukverband kneuzing en 
verstuiking ; soms als fixerend verband. 
Bij immobi liserend verband sleutelbeen; als drukver
band bij kneuzing en verstuiking aan vooral gewrichten . 
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U. WONDPLEISTER (HANSAPLAST) 

Materiaal 

Eigenschappen 

Toepassing 
Toepassingsgebied 

Kleefpleister waarbij in het middengedeelte perforaties 
met een kussentje zijn aangebracht. 
Het wordt geleverd in de maten: 4, 6 en 8 cm breed. 
Absorberend vermogen , anti-septisch en snel aan te 
brengen. 
Als klein wondbedekkend verband direct op de wond. 
Alle kleine open wondjes op het lichaam (snij- en 
schaafwondjes). 
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22. AS-01 (OORLOGSTIJD) 

A. DOEK, DRIEKANT, KHAKI, mNEILIGHE/DSSPELDEN (DRIEKANTE DOEK) 

N.B. Zie ook punt 21 .A .. 

8. GAAS, VASELINE (VASELINE GAAS) 

N.B. Zie ook punt 21 .C" 
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C. HECHTPLEISTER, CHIRURGISCH, ZWALUWSTAART (ZWALUWSTAARTJES) 

Materiaal 

Eigenschappen 
Toepassing 
Toepassingsgebied 

Speciaal model kleefpleister. 
Steriel per stuk verpakt. 
Kleefvermogen. 
Hechtmiddel wondranden (bij kleine snijwondjes). 
Kleine, diepe wondjes van de huid. 

D. KLEEFPLEISTER (LEUKOPLAST EN SPORTTAPE) 

N.B. Zie ook punt 21.D .. 

E. KOMPRES, GAAS 

N.B. Zie ook punt 21.F. 

2-29 

Y-cie
.n

l



F. KOMPRES, GAAS (OOGKOMPRES) 

Materiaal 
Eigenschappen 
Toepassing 
Toepassingsgebied 

Steriel kompres, per stuk verpakt. 
Absorberend en klevend vermogen. 
Wordt als wondpleister gebruikt. 
Oog: bij huidbeschadiging rondom het oog, het oog
kompres gebruiken; bij beschadiging van de oogbol de 
'eye shield ' gebruiken. 
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G. NOODVERBAND, INDIVIDUEEL (NOODVERBAND) 

N.B. Zie ook punt 21 .J" 

Het noodverband, individueel is een snelverband dat IEDERE militair in het ka
der van de ZHKH bij zich moet hebben. Het wordt geleverd in de maat 16 x 10cm. 
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H. SNELVERBAND, STERIEL 

N.B. Zie ook punt 21 .J .. 

Het wordt geleverd in de maten: 

18 x 10cm; 
20 x 20cm; 
30 x 30cm. 
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1. SNELVERBAND, m/METALLINELAAG, STERIEL 

N.B. Zie ook punt 21.G. en 21.J .. 

Het wordt geleverd in de maten: 

. 20 x 20cm; 
60 x 80cm. 

Het toepassingsgebied is het hele lichaam. 

J. VERBANDNET, ELASTISCH, RONDGEWEVEN (BANDAFIX) 

N.B. Zie ook punt 21.L.. 

Het wordt geleverd in de maten: 0, 2 en 4. 

K. VILTRING, LIKDOORN (LIKDOORNRING) 

N.B. Zie ook punt 21.N .. 

L. WATTEN, ONTVET, GEZUIVERD (WITTE WATTEN) 

N.B. Zie ook punt 21.0 .. 

2-33 

Y-cie
.n

l



M. WATTEN, VET (VETTE WATTEN) 

N.B. Zie ook punt 21 .P. . 

N. WINDSEL, FIXATIE, ZELFKLEVEND (PEHA-HAFT) 

N.B. Zie ook punt 21 .Q" 

0 . WINDSEL, GAAS, HYDROFIEL (HYDROFIEL EN CAMBRIC WINDSEL) 

N.B. Zie ook punt 21 .R .. 

P. WINDSEL, KATOEN, ELASTISCH (IDEAAL OF ELASTISCHE WINDSEL) 

N.B. Zie ook punt 21.S" 

Q . WONDPLEISTER, KHAKI 

N.B. Zie ook punt 21 .U" 

2-34 

Y-cie
.n

l



23. HULPMIDDELEN BIJ HET AANLEGGEN EN AFNEMEN VAN VER
BANDEN 

230. Naast de verbandmiddelen uit de AS-01 en de AS-23 is er nog ander mate
rieel aanwezig dat als hulpmiddel bij het aanleggen van verbanden nodig is. 

231 . De meest gebruikte hulpmiddelP-n zijn : 
- verbandschaar; 

spatel ; 
pincet; 
desinfectia; 
nierbekken ; 
organiek spalkmateriaal ; 
wattendeppers (zelf maken); 
veiligheidsspelden ; 
(disposable) handschoenen 
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HOOFDSTUK 3 

WONDBEDEKKENDE VERBANDEN 

30. INLEIDING 

Een wondbedekkend verband is een verband waarmee een open wond 
rechtstreeks bedekt wordt. Het bestaat uit dunnere of dikkere lagen en is in ieder 
geval aan de wondzijde steriel. Indien dit verband b.v. door verschuiven in aanra
king komt met de huid of voorwerpen buiten de huid, dan dient een dergelijk ver
band te worden vervangen. 

31. DOEL 

Met wondbedekkende verbanden wordt beoogd: 

bescherming tegen van buiten binnendringende ziekteverwekkers (infectie); 
drainage van de wond. 

32. VERBANDMIDDELEN 

snelverband; 
noodverband, individueel; 
kompres, gaas; 
kompres.non woven gaas; 
kompres, gemetalliseerde vliesstof; 
kompres, gaas, oogkompres; 
kompres, flexibele hydro-aktieve plak; 
wondpleister; 
geïmproviseerd wondverband; 
engels pluksel; 
gaas vaseline; 
verbandspray. 

33. GEBRUIK EN WERKWIJZE 

330. SNELVERBAND - NOODVERBAND 

A. BENODIGD MATERIAAL 

Snelverband van een grootte welke de wond ruim kan bedekken of een nood
verband, individueel. 
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B. WERKWIJZE 

- Ontbloot de wond. 
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- Haal het snelverband/noodverband gevouwen uit de verpakking en pak het 
vast aan de windsels. 
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- Ontvouw het snelverband zo dicht mogelijk boven de wond en trek het strak. 

3-4 

N.B. Kleine snelverbanden/noodverbanden ± 10 cm - en grotere ± 30-50 
cm boven - de wond ontvouwen. 
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- Zorg dat bij het ontvouwen de steriele zijde van het kompres niet in aanraking 
komt met de wond, het gebied rondom de wond of andere voorwerpen. 

- Leg het kompres (steriele zijde) op de wond (niet meer verschuiven). 
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- Draai de windsels zo om het lichaamsdeel heen dat deze half op het kompres 
en half op de huid komen te zitten (fixeren) zodat de wond goed wordt be
schermd tegen infectie. 

- Knoop de uiteinden van de windsels vast met de platte/chirurgische knoop; 
leg deze 'NOOIT OP DE WOND'. 

- Leg eventueel over het wondbedekkend verband een fixerend verband m.b.v. 
een driekante doek. 
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331 . KOMPRES, GAAS - KOMPRES, NON WOVEN GAAS - KOMPRES, 
GEMETALLISEERDE VLIESSTOF 

. A. BENODIGD MATERIAAL 

steriel verpakt kompres; 
desinfectia (zonodig); 
wattendeppers of niet steriele kompressen (zonodig); 
kleefpleister, verbandnet , fixerend verband ; 
verbandschaar. 

B. WERKWIJZE 

(1) ALGEMEEN 
- Ontbloot de wond. 
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- De wondomgeving zo goed mogelijk schoonmaken, zodat de pleister beter 
hecht en minder kans op infectie bestaat. 
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- Open de verpakking. 
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- Neem het steriele kompres, aan een hoekpunt, zodanig uit de verpakking dat 
de niet aangeraakte kant op de wond komt. 
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Kan de hele wond niet met één kompres worden bedekt, dan de kompressen 
dakpansgewijs aanbrengen. 

N.B. Bij kompres, gemetalliseerde vliesstof, moet altijd de gemetalliseerde zij
de op de wond worden aangebracht. 
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- Knip vooraf met de verbandschaar enkele stukken kleefpleister af en fixeer 
het kompres op de huid of fixeer het kompres met een stuk verbandnet of met 
een fixerend verband. 
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(2) OOR 

- Maak de wondomgeving vrij. Knip zonodig overtollig haar rondom weg. 
- De wondomgeving zo goed mogelijk schoonmaken, zodat de pleister beter 

hecht en er minder kans op infectie bestaat. 
- Knip een stuk kleefpleister af van 2½ cm breed. 
- Bevestig dit zodanig op de oorschelp dat de helft van de breedte gefixeerd 

is op het oor en dat de andere helft nog vrij is. 
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- Open de verpakking. 
- Neem het steriele kompres aan een hoekpunt zó uit de verpakking dat de niet 

aangeraakte kant op de wond komt (eventueel dubbelvouwen) en leg het op 
het oor. 

- Vouw de kleefpleister nu naar binnen, zodat deze hecht op het kompres. 
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- Knip nog· een klein stukje kleefpleister af en bevestig dit vertikaal op de oorin
planting, over de uiteinden van de reeds aangebrachte kleefpleister. 
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332. WONDPLEISTER 

A. BENODIGD MATERIAAL 

wondpleister; 
verbandschaar; 
desinfectia (zonodig); 
wattendeppers of niet steriele gazen (zonodig). 

B. WERKWIJZE 

- Ontbloot de wond. 
- Maak de wondomgeving zo goed mogelijk schoon , zodat de pleister beter 

hecht en minder kans op infectie bestaat. 
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- Knip een stuk wondpleister van de rol af, zo groot dat de wond ruim kan wor
den bedekt. 
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- Verwijder eerst één zijde van de kleeflaag-bescherming en plak de kleeflaag 
naast de wond. 

- Verwijder de andere kleeflaag-bescherming en plak deze aan de overzijde 
naast de wond , zodat het wondkussentje op de wond ligt. 

N.B. Raak om infectie te voorkomen het wondkussentje tijdens de behande
ling niet aan . 
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333. KOMPRES, GAAS, OOGKOMPRES 

A. BENODIGD MATERIAAL 

steriel verpakte oogkompres; 
desinfectia (zonodig); 
wattendeppers of niet steriele gazen (zonodig); 
fixerende verbanden (windsel of driekante doek); 
verbandklem of kleefpleister. 

B. WERKWIJZE 

- Maak de wondomgeving zo goed mogelijk schoon, zodat het kompres met 
pleister beter hecht en minder kans op infectie bestaat. 

N.B. Laat de patiënt (eventueel) het oog sluiten. 

3-20 

Y-cie
.n

l



- Haal het oogkompres voorzichtig uit de verpakking, raak hierbij het wondkus
sentje niet aan. 

- Verwijder eerst één zijde van de kleeflaag-bescherming en plak de kleeflaag 
naast het oog. 

N.B. Bij letsels aan de oogbol géén absorberende verbanden gebruiken; dit 
om te voorkomen dat er vocht wordt onttrokken uit de oogbol; gebruik nu de 
'eye shield'. 
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- Verwijder de andere kleeflaag-bescherming en plak deze aan de overzijde 
van het oog, zodat het wondkussentje op het oog ligt. 
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- Leg over beide ogen een fixerend verband m.b.v. een driekante doek (smalle 
das) aan en fixeer het verband met een platte knoop of draai over beide ogen 
een windselverband en fixeer het verband met verbandklem of kleefpleister. 

334. GEÏMPROVISEERDE WONDVERBANDEN 

In geval van nood, wanneer géén steriele wondverbanden voorhanden zijn , kun
nen gewassen en gestreken zakdoeken, handdoeken, ondergoed, etc. als wond
verband worden gebruikt. Het geïmproviseerde wondverband dient zorgvuldig te 
worden opengevouwen, zodat de binnenste zijde op de wond komt te liggen. 
Geïmproviseerde wondverbanden fixeren m.b.v. veters, repen stof, etc" 
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335. ENGELS PLUKSEL 

A. BENODIGD MATERIAAL 

engels pluksel ; 
kompressen gaas; 
desinfectia; 
wattendeppers; 
kleefpleister, fixerend verband of verbandnet; 
verbandschaar; 
voorgeschreven zalf/pasta; 
houten spatel. 

B. WERKWIJZE 

- Ontbloot de wond. 
- Maak de omgeving van de wond schoon met desinfectia indien de wond 

reeds eerder behandeld en verbonden was. 
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- Knip Engels pluksel op maat, dit moet de wond ruim bedekken. 
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- Breng met de spatel de zalf of pasta uit de pot of tube op het behaarde ge
deelte van het Engels pluksel aan; goed verdelen over het middenstuk. 
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- Leg het zalfgedeelte op de wond. 

- Op het Engels pluksel een kompres gaas aanbrengen. 
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- Fixeer het geheel met een van de volgende middelen: 
kleefpleister; 
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verband net; 
windsel, het einde van het windsel fixeren met kleefpleister; 
driekante doek (smalle das) en deze fixeren met een platte knoop . . 
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336. GAAS, VASELINE 

A. BENODIGD MATERIAAL 

steriel gaas, vaseline; 
1 steriel pincet; 
kompres, gaas; 
desinfectia (zonodig); 
wattendeppers of niet steriele gazen (zonodig); 
kleefpleister, verbandnet , fixerend verband; 
verbandschaar. 

B. WERKWIJZE 

- Ontbloot de wond. 
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- Maak de .wondomgeving zo goed mogelijk schoon, zodat de pleister beter 
hecht en minder kans op infectie. 

- Open de verpakking. 
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- Pak het gaas met beschermlagen vast aan één hoekpunt en neem het uit de 
verpakking. 

- Trek in één hoek voorzichtig de twee helften iets uit elkaar zonder het gaas 
aan te raken. 
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- Verwijder met een hand één beschermlaag en houd met de andere hand de 
andere beschermlaag , waarop het vaseline gedeelte zit, vast. 

- Trek met een steriel pincet het gaas iets los van de andere beschermlaag. 
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- Leg het gaas op de wond , houd met een steriel pincet het gaas op de wond 
en trek de tweede beschermlaag eraf (indien nodig meerdere gazen ge
bruiken) . 
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- · Het gaas, vaseline bedekken met een steriel kompres. (zie werkwijze in punt 
331 .) 

- Het kompres fixeren met behulp van verbandnet of windsel. 

337. VERBANDSPRAY 

A. BENODIGD MATERIAAL 

verbandspray; 
desinfectia (zonodig); 
wattendeppers of niet steriele gazen (zonodig). 
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8. WERKWIJZE 

- Ontbloot de wond . 
- Maak de wondomgeving zo goed mogelijk schoon om infectie te voorkomen. 
- Pak de verbandspray. 
- Laat de patiënt zijn gelaat van de wond afkeren. 
- Spuit een laagje op de wond; wanneer dit is opgedroogd , een tweede laagje 

aanbrengen. 

N.B. Gebruik verbandspray alleen maar in een goed geventileerde ruimte. 
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338. KOMPRES, FLEXIBELE HYDRO-AKTIEVE PLAK 

A. BENODIGD MATERIAAL 

kompres, flexibele hydro-aktieve plak; 
desinfectia (zonodig) ; 
kleefpleister; 
twee steriele pincetten ; 
fixeermiddel verbandnet. 

8. WERKWIJZE 

- Ontbloot de wond. 
- Maak de wondomgeving goed schoon , zodat het kompres en de kleefpleister 

goed hecht. 
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- Open de verpakking. 

- Haal het kompres uit de verpakking. 
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- (Knip eventueel het kompres op maat) 
- Met twee steriele pincetten de witte beschermlaag scheiden van het kompres 

(dit is de wondzijde) . Eén pincet houdt dus het kompres vast en de andere 
pincet trekt de witte beschermlaag eraf. 

3-38 

Y-cie
.n

l



- Leg het kompres op de wond m.b.v. de steriele pincetten. 

- Druk de zijkanten goed dicht tegen de huid. 
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- Fixeer indien nodig het verband aan de randen met kleefpleister of gebruik 
verband net. 
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HOOFDSTUK 4 

FIXERENDE VERBANDEN 

40. INLEIDING 

Een fixerend verband is een verband dat altijd over een wondbedekkend ver
band wordt aangebracht, dus nooit direct op de wond. Dit verband behoeft niet 
steriel te zijn. 

N.B. Voor de duidelijkheid zijn de afdrukken zónder wondbedekkende verban
den aangelegd. 

41. DOEL 

wondverband op de plaats houden; 
voorkomen dat wondverband vuil wordt of dat ziektekiemen kunnen binnen
dringen; 
om spalken te fixeren . 

42. VERBANDMIDDELEN 

- driekante doek; 
- windsels; 
- verbandnet. 

43. GEBRUIK EN WERKWIJZE 

430. DRIEKANTE DOEK VERBAND 

4300. DASVERBAND HOOFD 

A. DOEL 

Het bedekken en op de plaats houden van een wondbedekkend verband nabij 
de haargrens. 

8. BENODIGD MATERIAAL 

- Een smalle of brede das, afhankelijk van de grootte van de wond . 
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C. WERKWIJZE 

- Leg het midden van de smalle/brede das op het wondbedekkend verband. 

- Sla de slippen om het hoofd. 
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- Slippen kruisen . 
- Slippen m.b.v. platte knoop vastzetten. 

4301 . DRIEKANTE DOEK VERBAND HOOFD 

A. DOEL 

Om een wondbedekkend verband op het (behaarde) hoofd te bedekken en op 
de plaats te houden. 

B. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 driekante doek; 
- 1 veiligheidsspeld . 
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C. WERKWIJZE 

- Leg het midden van de lange zijde van de doek vlak boven de wenkbrauwen, 
laat de doek het gehele behaarde hoofd bedekken met de punt afhangend 
in de nek. 
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- Kruis de slippen op het achterhoofd (onder de knobbel) en leid ze boven de 
oren naar het voorhoofd. 

- Knoop de slippen vast op het voorhoofd. 
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- Vouw de punt aan de achterkant over de gekruiste slippen naar boven, stop 
hem in of speld hem daar vast. 

4302. DASVERBAND SCHOUDER OF OKSEL 

A. DOEL 

Om een wondbedekkend verband op de schouder of in de oksel op de plaats te 
houden en te bedekken . 

B. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 smalle das. 
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C. WERKWIJZE 

- Leg het midden van een smalle das in de oksel. 

- Leid de slippen naar boven. 
- Kruis de slippen op de schouder. 
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- Leid de slippen naar de tegenovergestelde oksel , één over de borst, één over 
de rug. 

- Knoop ze iets vóór de oksel vast met een platte knoop. 

4303. DRIEKANTE DOEK VERBAND SCHOUDER 

A. DOEL 

Om een wondbedekkend verband op de schouder te bedekken en op de plaats 
te houden. 

B. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 uitgevouwen driekante doek; 
- 1 smalle das; 
- 1 veiligheidsspeld. 
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C. WERKWIJZE 

- Leg de das aan met het midden aan de onderkant van de hals aan de gewon
de zijde, de knoop iets vóór (niet in) de tegenovergestelde oksel. 
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- Leg de uitgevouwen driekante doek over de schouder heen, schuif de punt 
onder de das door tegen de hals aan; sla de lange zijde iets om, stop de punt 
iets in , onder de das, of speld hem vast. 
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- Kruis de slippen om de bovenarm heen en knoop ze vast met een platte 
knoop. 
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4304. DRIEKANTE DOEK VERBAND BORST OF RUG 

A. DOEL 

Voor het bedekken en op de plaats houden van een wondbedekkend verband op 
borst of rug . 

B. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 driekante doek. 

C. WERKWIJZE 

- Leg de punt van de uitgevouwen driekante doek over de schouder aan de ge
wonde zijde; leg de doek zó over de borst of rug, dat het midden van de lange 
zijde, welke iets wordt omgeslagen, juist onder het te bedekken wondverband 
ligt. 
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- Leid de slippen om het lichaam heen naar achteren (voren), knoop ze vast 
op de rug of borst met een platte knoop. 

- Knoop de over de schouder hangende punt aan de lange slip van de eerste 
knoop vast met een platte knoop. 
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N.B. Indien blijkt dat bij het aanleggen het verbandmiddel onvoldoende lang is, 
kan met een extra das op de rug/borstzijde een tussenstukje worden aangelegd , 
zodat het fixeren van de knoop wat makkelijker gaat. 

4305. DRIEKANTE DOEK VERBAND HEUP 

A. DOEL 

Om een wondbedekkend verband op de bil of op de heup te bedekken of op de 
plaats te houden. 

B. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 uitgevouwen driekante doek; 
- 1 smalle das; 
- 1 veiligheidsspeld. 

C. WERKWIJZE 

- Leg een smalle das aan om het middel en zet deze vast met een platte knoop. 
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- Leg de uitgevouwen driekante doek met de lange zijde naar beneden om het 
bovenbeen, rand omgeslagen ; breng de punt onder de das door (midden bo
ven de wond), kruis de slippen om het bovenbeen. 

- Knoop de slippen aan de zijkant van het bovenbeen vast met een platte 
knoop; bevestig de punt van de doek met een veiligheidsspeld of stop hem 
in onder de das. 
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4306. DRIEKANTE DOEK VERBAND VOET 

A. DOEL 

Om een wondbedekkend verband op of onder de voet te bedekken en op de 
plaats te houden. 

8. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 driekante doek. 

C. WERKWIJZE 

- Zet de voet midden op de uitgevouwen driekante doek met de tenen naar de 
punt. 
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- Leg de punt van de doek over de tenen heen; bedek de hiel door de lange 
zijde van de doek naar boven te slaan, tegen de enkel aan. 

- Leg plooien in de doek, aan beide zijden van de voet. 
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- Kruis de slippen over de voet heen naar de tegenovergestelde zijde van de 
enkel ; wind de slippen om de enkel heen en knoop ze aan elkaar met een 
platte knoop. 

4307. DRIEKANTE DOEK VERBAND HAND 

A. DOEL 

Om een wondbedekkend verband op of in de hand te bedekken en op de plaats 
te houden. 

B. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 driekante doek. 
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C. WERKWIJZE 

- Zet de hand midden op de uitgevouwen driekante doek met de vingers naar 
de punt. 

- Leg de punt van de doek over de vingers heen; bedek de pols door de lange 
zijde van de doek naar boven te slaan, tegen de pols aan. 
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- Leg plooien in de doek aan beide zijden van de hand. 

- Kruis de slippen over de hand heen naar de tegenovergestelde zijde van de 
pols; wind de slippen om de pols heen en knoop ze aan elkaar met een platte 
knoop. 
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4308. DASVERBAND ELLEBOOG/KNIE 

A. DOEL 

Om een wondbedekkend verband bij de elleboog of knie te bedekken of op de 
plaats te houden. 

N.B. Voorkom afknelling van de bloedvaten die in de elleboogsplooi c.q. kniehol
te lopen. Controleer direct na het aanleggen de circulatie aan de pols of enkel 
(Zie voor de uitvoering hiervan VS 8-24, de verzorging van gewonden en zieken) . 

8. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 brede das. 

C. WERKWIJZE 

- Leg het midden van de brede das om de strekzijde van de elleboog/knie. 
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- Kruis de slippen in de elleboogsplooi/knieholte; leid één slip om de boven
arm/bovenbeen en één om de onderarm/onderbeen. 

- Knoop de slippen vast met een platte knoop. 
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431. WINDSELS 

4310. WINDSELVERBAND ACHTERHOOFD 

A. DOEL 

Om een wondbedekkend verband te bedekken en op de plaats te houden. 

B. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 windsel van 4 of 6cm breed; 
- fixeermateriaal. 

C. WERKWIJZE 

- Leg de eerste windingen losjes om de hals. 
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- Leg de volgende windingen achter het oor langs, schuin omhoog over het 
achterhoofd. 

- Leid het windsel daarna over het voorhoofd , achter langs het oor schuin naar 
beneden over het achterhoofd en weer om de hals heen. 
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- Leid het windsel vervolgens weer schuin omhoog over het achterhoofd , 
boven het oor langs, om het voorhoofd , enz" 

- Bevestig het verband, na een winding om het hoofd, op het voorhoofd . 
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4311. NEUSVERBAND MET VIERSLIPPIG WINDSEL 

A. DOEL 

Om een wondbedekkend verband op de neus te bedekken en op de plaats te 
houden. 

B. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 windsel van minimaal 6 of 8cm breed; 
- verbandschaar. 

C. WERKWIJZE 

- Knip een stukje windsel van voldoende lengte en breedte aan beide zijden 
in tot op een paar centimeter van het midden. 
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- Leg het bovenste gedeelte van het middenstuk over de neus; leid de bo
venste slippen onder de oren langs naar de nek, bevestig ze daar. 

- Leg het onderste gedeelte van het middenstuk onder de neus; de onderste 
slippen gaan boven de oren langs omhoog en worden hoog op het achter
hoofd bevestigd. 
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4312. KINVERBAND MET VIERSLIPPIG WINDSEL 

A. DOEL 

Om een wondbedekkend verband op de kin te bedekken en op de plaats te 
houden. 

B. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 windsel van minimaal 6 of 8cm breed; 
- verbandschaar. 

C. WERKWIJZE 

- Wordt op overeenkomstige wijze aangelegd als het neusverband met vierslip
pig windsel (zie punt 4311 .). 

4313. WINDSELVERBAND SCHOUDER 

A. DOEL 

Om een wondbedekkend verband op de schouder of in de oksel te bedekken en 
op de plaats te houden. 

8. BENODIGD MATERIAAL 

- 1 windsel van minimaal 8 of 10 cm breed ; 
- fixeermateriaal. 
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C. WERKWIJZE 

- Leg het windsel zo hoog mogelijk vast om de bovenarm, a. 
de; leid het windsel over de rug , onder de andere oksel o-
borst iets schuin over de vorige windingen om de bovenarm. 
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- Ga zo door, er een opstijgend windselverband van makend, waarbij de win
dingen elkaar kruisen in een rechte lijn over het midden van de bovenarm en 
de schouder en bedek de gehele schouder. 
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53020. Indien zich onder punt 5302. op de plaats van kneuzing en/of verstuiking 
een wond bevindt, dient deze eerst te worden behandeld en moet dus onder het 
drukverband eerst een wondbedekkend verband worden aangelegd. 

531 . WONDDRUKVERBANDEN 

Bij uitwendige bloedingen die met behulp van een wondbedekkend verband niet 
tot staan kan worden gebracht en waarvoor extra drukuitoefening op de wond 
noodzakelijk is, wordt een wonddrukverband aangelegd. 

5310. MET BEHULP VAN NOODVERBAND c.q. SNELVERBAND 

A. DOEL 

Met behulp van plaatselijke druk de uitwendige bloeding proberen te stelpen. 

B. BENODIGD MATERIAAL 

noodverband/snelverband. 

C. WERKWIJZE 

- Het eerste nood/snelverband blijft op de wond zitten. 
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- Pak een snelverband , maak de verpakking open en leg het kompres op het 
reeds eerder aangebracht nood/snelverband. 

- De windsels worden nu stevig om het kompres heengedraaid, waarbij vooral 
extra druk moet worden aangebracht op het kompres aan de wondzijde. 
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N.B. De platte knoop moet nu wel OP DE WOND worden aangelegd . 

5311. MET BEHULP VAN WINDSELS 

A. DOEL 

Met behulp van plaatselijke druk de uitwendige bloeding proberen te stelpen . 

B. BENODIGD MATERIAAL 

windsel (cambric) ; 
witte watten ; 
vette watten ; 
fixatiemateriaal. 

(1) WERKWIJZE BIJ WONDBEDEKKEND VERBAND VAN KOMPRES 
GAAS/SNELVERBAND 

- Het kompres/snelverband blijft op de wond zitten. 
- Breng een laagje witte watten aan op het kompres/snelverband. 
- Op de witte watten wordt een prop vette watten ter grootte van de wond 

gelegd. 
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- Neem bij voorkeur een cambric windsel , waarvan de breedte geschikt is 
voor het gewonde lichaamsdeel. 

- Leg de eerste winding met het windsel over de wond en veranker deze. 
- Leg de tweede winding ook over de wond en leg deze met enige kracht 

aan. Zorg ervoor dat de witte- en vette watten op hun plaats blijven zitten. 
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- Leg de derde winding iets beneden de wond , ervoor zorgend dat de vori
ge winding voor tweederde van de breedte wordt bedekt. 

- Leg de vierde winding weer over de wond en leg deze met kracht aan . 
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- Leg de vijfde winding iets boven de wond , ervoor zorgend dat wederom 
de vorige winding voor tweederde van de breedte wordt bedekt. 

- Ga hiermee door tot het kompres/snelverband en de watten geheel door 
het windsel zijn bedekt (N.B.: ga niet té ver door met het aanleggen van 
de windsel, zodat wordt voorkomen dat het lichaamsdeel wordt ge
kneveld) . 

- Fixeer het einde van het windsel. 

(2) WERKWIJZE BIJ NOODVERBAND ALS WONDBEDEKKEND VERBAND 

- Het noodverband blijft op de wond zitten. 
- Leg het windsel op dezelfde manier aan zoals beschreven in punt 5311.. 
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53110. N.B. Bij noodverband als wondbedekkendverband, alleen een prop vette 
watten ; bij kompres gaas/snelverband als wondbedekkend verband eerst een 
laag witte watten, met daar overheen een prop vette watten . 

5312. IMPROVISATIES 

Drukverbanden en wonddrukverbanden kan men onder primitieve- en of ram
pomstandigheden ook maken m.b.v. stroken textiel i.p.v., kledingstukken en prop
pen textiel i.p.v. watten . 
Indien men niet de beschikking heeft over witte en vette watten, kan men ook 
een plat hard voorwerp op het kompres leggen, teneinde extra druk te krijgen . 
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HOOFDSTUK 6 

STEUNENDE- EN IMMOBILISERENDE VERBANDEN 

60. STEUNENDE VERBANDEN 

600. INLEIDING 

Deze kunnen worden gemaakt van zowel driekante doek verbanden, windsels 
als ook met geïmproviseerd materiaal. 

N.B.: Voor de duidelijkheid zijn hier en daar de afdrukken zónder wondbedek
kende verbanden aangelegd. 

601 . DOEL 

A. Om de arm steun en rust te geven bij : 
- bloedingen, zowel in als uitwendig; 
- kneuzing, verstuiking, ontwrichting en fractuur ; 
- spierletsel; 
- brandwonden. 

8. Om vochtopeenhoping/stuwing of een bloeding in de hand, pols of arm te 
voorkomen. 

602. VERBANDMIDDELEN VOOR STEUNENDE VERBANDEN 

• driekante doek verbanden; 

• windsels. 

603. GEBRUIK EN WERKWIJZE 
6030. STEUNEND VERBAND DRIEKANTE DOEK 

Van driekante doek verbanden kunnen we de onderstaande steunende verban
den maken: 

- de mitella; 
- de mitella over één schouder; 
- de hoge mitella; 
- de brede das. 

In verband met de drukverdeling kan het nuttig zijn om tussen mitella en de nek 
een 'drukverdeler' te plaatsen. 

60300. DE MITELLA 

DOEL 

BENODIGD MATERIAAL : 

WERKWIJZE 

Als bij punt 601 .. 

- 1 driekante doek; 
- 1 veiligheidsspeld. 

Buig de gewonde arm in de elleboog tot 
een hoek van 90 graden. 

- Leg een slip van de driekante doek over de 
schouder aan de gezonde zijde, laat de doek 
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- over de borst heen naar beneden hangen met 
de lange zijde bij de hand, de punt bij de elle
boog; schuif de punt voorzichtig tussen arm 
en romp door. 

- Breng de onderste slip naar boven over de 
schouder aan de gewonde kant. 
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- Knoop de slippen met een platte knoop vast in de 
nek, iets opzij van de halswervels. 
N.B.: De knoop op de werveluitsteeksels is hin
derlijk. 

- Trek de punt aan de elleboogkant glad, vouw hem 
in en steek hem vast met een veiligheidsspeld. 
Ook kan men van tevoren een knoop in de punt 
leggen. 

60301 . DE MITELLA OVER EEN SCHOUDER 

DOEL Deze methode wordt toegepast wanneer het ge
wenst is de arm te steunen zonder druk uit te 
oefenen op de schouder of op het sleutelbeen aan 
de gewonde zijde. (Zie ook punt 601 .) 
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BENODIGD MATERIAAL : - 1 driekante doek; 
1 veiligheidsspeld . 

WERKWIJZE Begin als bij het aanleggen van de gewone 
mitella; zie punt 60300" 
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- Leid de neerhangende slip onder de arm door 
tussen bovenarm en romp (gewonde zijde) 
naar de rug; de vingers steken iets buiten de 
lange zijde van de doek. 

- Bind de slippen met een platte knoop vast op 
de rug, iets opzij van de rugwervels ; bevestig 
de punt aan de elleboogkant zoals bij de 
mitella. 
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60302. DE HOGE MITELLA 

DOEL Deze methode wordt gebruikt als het, gezien de 
aard van het letsel, noodzakelijk is dat hand en/of 
onderarm hoog gedragen worden, b.v. bij een ont
steking, zwelling, bloeding, e.d .. (Zie ook punt 601.). 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 driekante doek; 
- 1 veiligheidsspeld . 

WERKWIJZE Een mitella aanleggen; zie ook punt 60300" 
- Arm in de doek schuin omhoog brengen. 

- De doek omvouwen en vastspelden met veilig
. heidsspelden. 
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60303. DE BREDE DAS 

DOEL Deze methode wordt toegepast wanneer het niet ge
wenst is dat de elleboog mede wordt ondersteund , 
b.v. bij een bovenarm fractuur zonder spalk of ont
wrichting van de schouder. (Zie ook punt 601 .). 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 brede das. 

WERKWIJZE Vouw een brede das; zie ook punt 153. van hfdst 
1 .. 
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- Buig de gewonde arm in de elleboog tot een 
hoek van 90 graden. 

- Laat de onderarm rusten in het midden van de 
brede das. 

- Breng de slippen aan de linker- en rechterzijde 
van de hals en knoop ze met een platte knoop 
vast iets opzij van de halswervels. Y-cie
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6031 . STEUNEND VERBAND MET BEHULP VAN EEN WINDSEL 

DOEL Zie punt 601.. 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 windsel hydrofiel of cambric van 8 of 10cm 
breed; 

- 1 veiligheidsspeld ; 
- verbandschaar. 

WERKWIJZE Neem een windsel. 
Buig de gewonde arm in de elleboog tot een 
hoek van 90 graden. 

- Draai het windsel enkele malen om de pols en 
fixeer m.b.v. een veiligheidsspeld de eerste win
dingen aan de rest van het windsel. 
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- Draai vervolgens een winding om de nek en ver
volgens weer om de pols/onderarm, enz, tot het 
verband op is of tot het voldoende steun heeft. 

- Knip eventueel het restant af. 
- Fixeer het windsel met een veiligheidsspeld . 

6032. STEUNEND VERBAND GEÏMPROVISEERD 

DOEL Zie punt 601.. 

BENODIGD MATERIAAL: 1 binnengevechtsjas of 1 buitengevechtsjas. 

WERKWIJZE Knoop de jas los. 

6-8 

- Haal eerst de gezonde arm uit de jas. 
- Haal daarna voorzichtig de gewonde arm uit de 

jas. 
- Breng de gewonde arm in de elleboog tot een 

hoek van 90 graden. 
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- Doe als eerste weer de gezonde arm in de jas. 

- Sla de onderkant van het jasje aan de gewonde 
zijde over de gewonde arm heen en knoop, druk 
of speld het vast. 
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Zorg ervoor, dat slechts de hand nu nog uit
steekt. 

61. IMMOBILISERENDE VERBANDEN 

610. INLEIDING 

Bij fracturen en uitgebreide letsels, zeker onder primitieve- en rampomstandighe
den , zal het nodig zijn om immobiliserende verbanden aan te leggen. Dit i.v.m. 
de eveneens relatief primitieve afvoer/vervoermiddelen , welke in het algemeen 
onder genoemde omstandigheden beschikbaar zijn . 
Een immobiliserend verband kan met gebruikmaking van diverse alternatieve 
soorten verbanden worden aangelegd. Immobiliseren d.m.v. verbanden is het on
beweeglijk maken van lichaamsdelen . Lichaamsdelen kunnen t.o.v. elkaar, maar 
ook op zichzelf geïmmobiliseerd worden. 

lmmobiliserende verbanden worden aangelegd bij: 

- alle (gecompliceerde- en niet gecompliceerde) fracturen ; 
ernstige gewrichtsletsels; 
letsels waarbij niet met zekerheid is vast te stellen dat het bot niet is ge
broken; 
grote spierwonden; 
grote (2e en 3e graads) brandwonden; 
infusen (zie VS 8-24). 

611. DOEL 

6110. Gelijktijdig met het onbeweeglijk maken van een lichaamsdeel wordt ook 
bereikt dat het lichaamsdeel in een bepaalde (gewenste) houding blijft gehand
haafd , danwel door het verband een bepaalde (gewenste) houding aanneemt. 
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6111 . Immobilisatie heeft vele 'voordelen'. Immobilisatie kan/zal: 

A. Bij een niet gecompliceerde (gesloten) fractuur verhinderen dat spieren, 
bloedvaten , weefsel en zenuwen nog meer worden beschadigd doordat 
botstukken bij transport bewegen en zo een gecompl iceerde (open) fractuur 
maken. 

B. Bij een reeds gecompliceerde fractuur voorkomen dat nog meer weefsel , etc. 
wordt beschadigd. 

C. Op inwendige- en uitwendige bloedingen stelpend werken. 

D. De pijn aanzienlijk verzachten . 

E. De kans op shock, infectie en invaliditeit beduidend verkleinen . 

F. Een comfortabeler vervoer van de patiënt waarborgen . 

G. De genezingskans, door de rust waartoe men het getroffen lichaamsdeel 
dwingt, vergroten . 

612. VERBANDMIDDELEN VOOR IMMOBILISERENDE VERBANDEN 

- driekante doek verbanden ; 
- windsels ; 
- spalken . 

613. SOORTEN SPALKEN 

6130. ORGANIEKE SPALKEN 

HOUTSPALK 
Latten in verschillende maten . 
DRAADSPALK 
Gegalvaniseerd draad. Kan in vrijwel elke gewenste vorm worden gebogen . 
THOMASSPALK 
Speciaal ontworpen voor bovenbeenfracturen en/of uitgebreide spierwonden 
aan het bovenbeen . 
PNEUMATISCHE SPALK (KUNSTSTOF) 
Dubbele ballon . Hierbij omsluit de binnenste ballon het gebroken bot , terwijl 
de buitenste ballon de lucht vasthoudt. 

6131 . IMPROVISATIE SPALKEN 

De mogel ijkheid bestaat dat het voor spalken geschikte materiaal niet aanwezig 
is. In dat geval zal men moeten improviseren . 

BODY-SPLINT/NG 
Dit is een methode om gebroken armen en benen te spalken . Hierbij wordt 
het gebroken been gespalkt met behulp van het gezonde been , respectieve
lijk de gebroken arm met de romp van de patiënt. 
LADE 
Dit is een methode om gebroken armen en benen te spalken . Hierbij wordt 
het gebroken been/arm gespalkt m.b.v. een lade. 
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OVERIG MATERIAAL 
Dit kunnen legio materialen zijn. Te denken valt onder andere aan: stokken, 
takken, delen van PGU, etc. Deze immobiliserende verbanden moeten ook 
voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in punt 614. 

614. GEBRUIK EN WERKWIJZE 

A. WIJZE VAN IMMOBILISEREN 

(1) Onder ideale omstandigheden waarbij de patiënt niet door geneeskundig 
personeel transportgereed behoeft te worden gemaakt, immobiliseren we 
(in de gevonden stand) door het getroffen lichaamsdeel zoveel mogelijk 
ter plaatse rust te geven. Dit kan door steun met de handen, kussens, op
gevouwen deken, zandzakken en stenen . 

(2) Onder primitieve omstandigheden indien de patiënt door geneeskundig 
personeel transportgereed moet worden gemaakt, immobiliseren wij 
d.m.v. spalken : 
- Bij een niet te zeer afwijkende stand van lichaamsdelen, in de gevon

den stand . 
- Bij een te grote afwijking in de stand van het lichaamsdeel, na verbete

ring van deze stand onder voorzichtige rek. 

N.B. Dit dient met minimaal twee man te geschieden, waarbij een man 
zo lang mogelijk tijdens het aanleggen van de spalk de tractie blijft uit
oefenen. 
Met een te grote afwijking wordt bedoeld: een zodanig grote afwijking 
dat niet op een normale manier met organiek spalkmateriaal kan wor
den geïmmobiliseerd. 
Forceer nooit bij het uitoefenen van tractie, denk aan de ernstige ge
volgen die kunnen ontstaan aan vaten, zenuwen en overige weke
delen t.g.v. inklemming tussen de fractuureinden. 

8. ALGEMENE REGELS BIJ HET AANLEGGEN VAN EEN IMMOBILISEREND 
VERBAND 

(1) lmmobiliseer het gebroken lichaamsdeel in de gevonden stand of indien 
dit niet mogelijk is, nadat eerst de stand zeer voorzichtig en onder lang
zaam toenemende aanhoudende tractie is verbeterd. 

(2) Leg in beginsel steeds twee spalken aan , een aan iedere zijde van het ge
broken lichaamsdeel. 

(3) Beide gewrichten, waartussen de fractuur zich bevindt, moeten worden 
meegespalkt. Bepaal van tevoren de lengte van de spalken (meten aan 
niet gekwetste arm of been). 

(4) Spalken moeten altijd worden bekleed (omwikkeld) met vette watten, doe
ken , delen van PGU, gras, etc. om te voorkomen dat zij ongewenste druk 
gaan uitoefenen of pijn gaan veroorzaken . 
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(5) Breng de dasverbanden, riemen e.d. waarmee de spalk bevestigd moet 
worden met behulp van een dun plankje, stokje of iets dergelijks onder het 
te immobiliseren lichaamsdeel door (Vouw hiertoe de das dubbel om het 
plankje en schuif dit via bestaande ruimten , b.v. ter hoogte van de knie, 
enkel, lende enz. onder het lichaamsdeel door). 

Trek daarna het plankje voorzichtig terug terwijl met de andere hand het 
dasverband/riem op zijn plaats wordt gehouden. 
Schuif het dasverband/riem nu voorzichtig naar de plaats waar hij aange
legd moet worden en knoop de slippen m.b.v. de platte knoop aan elkaar 
c.q . sluit de riem onder plaatsing van de gesp op de spalk. 

N.B. Bij voorkeur dienen de dasverbanden dubbelgevouwen onder het 
te immobiliseren lichaamsdeel te worden aangebracht. Na het aanbren
gen van een dubbelgevouwen dasverband de bovenste slip door de lus 
halen en voorzichtig aantrekken naar de zijde van de andere slip, houd 
hierbij de spalk vast. Knoop de slippen m.b.v. de platte knoop vast aan 
de zijkant van de spalk. 

(6) Leg bij het aanbrengen van de spalken steeds één fixatie onder en één 
fixatie boven de breuk. 
Voor de twee gewrichten waartussen zich de breuk bevindt, geldt steeds: 
leg één fixatie onder en één fixatie boven deze gewrichten . Op deze ma
nier wordt het gebroken lichaamsdeel optimaal geïmmobiliseerd . 

(7) Om 'wrikken' der breukstukken te voorkomen moet gebruik worden ge
maakt van opvullend materiaal. Te denken valt aan kledingsstukken van 
PGU, gras of iets dergelijks. 
N.B. Natuurlijke holten (b.v. knieholte) ook opvullen. 

(8) Fixeer de spalk zo stevig mogelijk, maar zorg ervoor, dat de arm of het 
been niet wordt afgebonden. 

(9) Vraag aan de patiënt of hij last heeft van tintelingen in vingers of tenen . 

(10) Bij immobilisatie van ledematen de temperatuur van de uiteinden (tenen 
en vingers) controleren; controleer de pols; druk op het nagelbed en kijk 
of de normale kleur binnen een seconde terugkomt. 

(11) Afwijken van de in punt 614 B. beschreven algemene regels is soms 
noodzakelijk, zoals uit de voorbeelden van punt 6140., betreffende het 
aanleggen van verschillende soorten spalkverbanden zal blijken . 

(12) Bij het transportgereedmaken , het geimmobiliseerde been hoog/eggen 
en geheel ondersteunen. Dit om inwendige bloedingen zoveel mogelijk 
tegen te gaan. 

(13) In deze paragraaf komen bij de organieke materialen alleen de hout- en 
draadspalken ter sprake. Indien in de tekst alleen 'spalk' staat, lees dan 
daar 'houtspalk en draadspalk'. 
N.B. Indien hout of draadspalken te kort zijn , kunnen deze langer worden 
gemaakt door twee spalken m.b.v. windsels aan elkaar te bevestigen . 
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6140. IMMOBILISEREND VERBAND BOVENARM 

61400. ORGANIEK MATERIAAL (HOUT- EN DRAADSPALK) 

DOEL Immobilisatie gebroken bovenarm. 

BENODIGD MATERIAAL: - 2 hout of draadspalken van verschillende lengte; 
- 2 brede dasverbanden, windsels of riemen; 
- 1 brede das voor het aanleggen van een mitella; 
- opvulmateriaal. 

WERKWIJZE Neem twee spalken van verschillende lengte. 

6-14 

- Leg de korte spalk aan tussen bovenarm en 
borstkas. 

- Vul de oksel op met opvulmateriaal. 

- Leg de tweede spalk aan langs de buitenzijde 
van de bovenarm. Y-cie
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- Bevestig de spalk aan de bovenarm met dasver
banden , windsels of riemen. 

- Steun de onderarm in een brede das; zie ook 
punt 153 .. 

61401 . GEÏMPROVISEERD IMMOB/LISEREND VERBAND BOVENARM 

A. BODY-SPLINTING ELLEBOOG IN GEBOGEN STAND 

DOEL Immobilisatie van een gebroken bovenarm. 

BENODIGD MATERIAAL: - opvulmateriaal: watten , kussentje, kleding, doe-
ken, etc. ; 
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WERKWIJZE 

6-16 

- 2 brede dassen of equivalenten; 
- 1 brede das voor mitella. 

Breng de gebroken arm onder lichte tractie 
naast de romp (bovenarm t.o.v. onderarm 90 
graden). 

- Leg tussen arm en romp opvulmateriaal. 

- Bind de arm nu vast aan de romp met brede das
sen , afgescheurde repen stof of met minimaal 
twee koppels; leg genoemd materiaal aan onder 
en boven de breukplaats, niet erop. 
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- Ondersteun de onderarm in een brede das; zie 
ook punt 153" 

B. BODY-SPLINTING ELLEBOOG IN GESTREKTE STAND 

DOEL Immobilisatie van een gebroken bovenarm. 

BENODIGD MATERIAAL: - 4 smalle dassen of equivalenten ; 
- opvulmateriaal. 

WERKWIJZE Schuif voorzichtig drie smalle dassen onder de 
arm en onder het lichaam, ter hoogte van onder 
en boven de breuk en bij de elleboog. 
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- Breng tussen bovenarm en romp een kussentje 
van zacht materiaal aangebracht, b.v. handdoe
krol, opgerolde kleding, etc. 

- Knoop de dasverbanden vast met 'n knoop aan 
de gezonde zijde. 
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C. ARMLADE 

- Sla een vierde dasverband om de pols en hand, 
voer deze om het bovenbeen en maak op dezelf
de wijze vast. 

- N.B. In de praktijk kan het zijn dat het genees
kundig personeel geen driekante doek verban
den meer heeft; ga dan over op riemen , of ande
re equivalenten, behorende bij de PGU. 

DOEL Immobilisatie van de gebroken bovenarm. 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 handdoek, grondzeil of ander soort doek; 
- 2 stokken; 
- 3 brede dassen of equivalenten . 

WERKWIJZE Neem een handdoek, grondzeil of iets dergelijks 
en spreid dit uit op de grond. 
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- Leg op iedere uiteinde een stok en rol nu deze 
uiteinden om de stokken naar binnen. 

- Breng de zo verkregen lade nu voorzichtig onder 
de gebroken arm van de patiënt. 
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D. BREDE DAS 

- Fixeer deze lade met brede dasverbanden of 
equivalenten aan de arm van de patiënt. 

Deze methode wordt toegepast indien geen spalk
materieel wordt gebruikt en de arm toch rust moet 
hebben. Voor de praktische uitvoering wordt verwe
zen naar punt 60303. Een equivalent hierop is het 
steunend verband m.b.v. een windsel (zie punt 
6031.) of de hand schuin omhoog steken in het bin
nengevechtsjasje of de buitengevechtsjas. 
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6141 . IMMOBILISEREND VERBAND ONDERARM OF POLS 

61410.ORGANIEK MATERIAAL (HOUT- EN DRAAOSPALK) 

DOEL Immobilisatie van een gebroken onderarm. 

BENODIGD MATERIAAL : - hout of draadspalken van verschillende lengte; 
- 2 of 3 brede dassen, windsels of riemen; 

gewone mitella = uitgevouwendriekante doek; 
opvul materiaal. 

WERKWIJZE Buig de arm 90 graden (onderarm t.o.v. bo
venarm). 
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Leg een spalk op de buiten/of onderzijde van 
de onderarm; 
Leg een kortere spalk aan de boven/of binnen
zijde van de onderarm. 
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- Bevestig de spalk met twee of drie brede dassen 
(al naar gelang waar de breuk zit). 

- Ondersteun de onderarm in een mitella; zie ook 
punt 603 .. 

N.B.: Fracturen worden in principe gespalkt in de 
gevonden stand . De minst pijnlijke stand bij een on
derarmfractuur (spaakbeen en ellepijp) is die waar
bij de patiënt in de handpalm kijkt en bij een pols
fractuur die waarbij de patiënt op de handrug kijkt. 
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61411 . GEÏMPROVISEERD IMMOBILISEREND VERBAND ONDERARM OF 
POLS 

A. MET DRIEKANTE DOEK 

DOEL Immobilisatie van gebroken onderarm/pols. 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 driekante doek; 

WERKWIJZE 

- 1 veiligheidsspeld. 

Buig de arm 90 graden (onderarm t.o.v. bo
venarm). 

- Steun de onderarm door het aanleggen van een 
mitella; zie ook punt 603 .. 

N.B.: Fracturen worden in principe gespalkt in 
de gevonden stand. De minst pijnlijke stand bij 
een onderarmfractuur (spaakbeen en ellepijp) is 
die waarbij de patiënt in de handpalm kijkt en bij 
een polsfractuur die waarbij de patiënt op de 
handrug kijkt. 

B. MET BINNEN- OF BUITENGEVECHTSJAS 

DOEL Immobilisatie van een gebroken onderarm/pols. 

BENODIGD MATERIAAL : - 1 binnen- of buitengevechtsjas. 

WERKWIJZE Zie punt 6032 .. 

C. ONDERARMLADE 

DOEL Immobilisatie van gebroken onderarm/pols. 

BENODIGD MATERIAAL : - 1 handdoek, grondzeil , of iets dergelijks; 
- 2 stokken of plankjes; 
- 2 of 3 brede dassen of equivalenten ; 
- 1 driekante doek. 

WERKWIJZE Neem een handdoek of grondzeil en spreid 
deze op de grond uit. 
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- Leg op ieder uiteinde b.v. een stok, rol nu de uit
einden voldoende ver om de stokken heen naar 
binnen. 
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- Breng de verkregen lade voorzichtig onder de 
gebroken arm van de patiënt. 

- Fixeer deze lade met dasverbanden, windsels 
en/of riemen. 
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- Steun de onderarm in een mitella; zie ook punt 
153 .. 

N.B. Bij een fractuur van de onderarm (spaakbeen 
en ellepijp) moet de stand van de onderarm zodanig 
zijn dat de patiënt in de handpalm kijkt en bij een 
polsfractuur moet hij zodanig zijn , dat de patiënt op 
de handrug kijkt. 

6142. IMMOBILISEREND VERBAND ONDERBEEN 

61420. ORGANIEK MATERIAAL (HOUT- EN DRAADSPALK) 

DOEL Immobilisatie gebroken onderbeen . 

BENODIGD MATERIAAL: - 2 hout of draadspalken van dezelfde lengte; 
- 4 brede- en 1 smalle das, windsels of riemen; 
- opvulmateriaal. 
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WERKWIJZE Breng 4 brede dassen, in de lengte dubbelge
vouwen , voorzichtig onder het gebroken been 
en 1 smalle das (niet dubbelgevouwen) onder 
de enkel. 

- Leg aan beide zijden van het been een spalk 
aan (beide spalken moeten enkele cm 's voorbij 
de hiel komen). 

- Fixeer de dasverbanden aan de spalk en knoop 
de slippen aan elkaar. 
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- Bind met de onderste smalle das de voet vast, 
door de slippen over de voet te kruisen en onder 
de voet vast te binden . 

61421. GEÏMPROVISEERD IMMOB/L/SEREND VERBAND ONDERBEEN 

A. BODY-SPLINTING 

DOEL Immobiliseren van een gebroken onderbeen . 

BENODIGD MATERIAAL: - 5 brede dassen, riemen of koppel , windsels; 
- opvulmateriaal. 

WERKWIJZE Breng het gezonde been evenwijdig aan het ge
broken been . Misschien moet de stand van het 
gebroken been onder lichte rek worden ver
beterd. 

6-28 

Y-cie
.n

l



- Breng 4 brede dassen en 1 smalle das onder 
beide benen door aan beide zijden moeten de 
slippen even groot zijn . 

- Leg opvullend materiaal tussen de benen. 
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- Bind beide benen aan elkaar door de slipeinden 
aan elkaar te knopen (de knoop komt precies 
midden tussen de benen). 

- Bind met de onderste smalle das de voeten 
vast, door de slippen over de voeten te kruisen 
en onder de voeten vast te binden. 

B. ONDERBEENLADE 1 E METHODE 

DOEL Immobiliseren van een gebroken onderbeen . 

BENODIGD MATERIAAL : - 1 handdoek, deken, grondzeil of iets dergelijks; 
- 2 stokken of iets dergelijks; 
- 4 brede dassen of equivalenten ; 
- opvulmateriaal. 

WERKWIJZE Maak een lade zoals beschreven bij een gebro
ken onderarm (zie punt 61401 .3.). 
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- Schuif deze lade voorzichtig onder het gebro
ken been. Y-cie
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- Breng 4 brede dassen, dubbelgevouwen, en 1 
smalle das onder de spalk door ter plaatse van 
enkel, boven en onder de breuk, dijbeen. 

- Bevestig de brede dassen en zorg ervoor dat de 
knoop aan de zijkant komt. 

- Bind met de onderste smalle das de voet vast , 
door de slippen over de voet te kruisen en onder 
de voet vast te binden. 

N.B.: Men kan ook volstaan met alleen twee stok
ken ; deze moeten dan echter wel omwikkeld 
worden . 

C. ONDERBEENLADE 2E METHODE 
DOEL Immobiliseren van een gebroken onderbeen. 
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BENODIGD MATERIAAL: - 1 plank; 
- 1 deken of equivalent; 
- 5 dasverbanden of equivalenten ; 
- opvulmateriaal. 

WERKWIJZE Vouw deken of equivalent dubbel. 
- Leg de plank op de deken of equivalent. 
- Rol de deken aan beide zijden naar binnen, tot 

er een lade is ontstaan. 

- Schuif de lade onder het been. 
- Schuif de 5 dasverbanden, dubbelgevouwen, 

onder de lade door (boven en onder de breuk en 
boven het aangrenzende gewricht). 

- Fixeer de dasverbanden aan de lade en be
vestig ze m.b.v. de platte knoop of chirurgische 
knoop. 

- Bind met de onderste smalle das de voet vast, 
door de slippen over de voet te kruisen en onder 
de voet vast te binden. 

6143. IMMOBILISEREND VERBAND KNIE 

Het immobiliseren van de knie ten opzichte van onder- en bovenbeen bij een ge
broken knieschijf, -waarbij het been in gebogen stand staat- is een moeilijke on
derneming, daar het geneeskundig personeel te velde niet over organiek mate
riaal beschikt in de vorm van een plank van de juiste lengte. Het doel van de 
plank is om bij immobilisatie in gebogen stand zoveel stabiliteit te krijgen zodat 
het been niet naar links of rechts kan bewegen. Gebruikt men bijvoorbeeld de 
organieke hout of draadspalken dan bereikt men nooit deze stabilisatie. Bij een 
gebroken knieschijf waarbij het been in gestrekte stand staat is dit geen 
probleem. 
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61430. IMMOB/LISEREND VERBAND BEEN IN GESTREKTE STAND 

A. ORGANIEK MATERIAAL (HOUT- EN DRAADSPALK) 

DOEL Immobilisatie van de knie. 

BENODIGD MATERIAAL: - vier brede dassen, windsels of equivalenten. 
- een hout of draadspalk ter lengte van het gehele 

been. Deze plank moet komen te liggen vanaf 
de bil tot 2 à 3 cm voorbij de hiel. 

- Opvulmateriaal. 

WERKWIJZE Breng vier brede dassen dubbelgevouwen on-
der het been ter hoogte van: 

boven de knie; 
onder de knie; 
om het bovenbeen; 
om de enkel. 

- Til het been voorzichtig, steunend onder en bo
ven de knie, op. 
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- Schuif de spalk met de bovenzijde, schuin onder 
het bovenbeen, tot aan de bilstreek. 

- Leg het been op de spalk. 
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- Fixeer de dasverbanden aan de spalk en leg de 
knopen aan de zijkant. 

8. GEÏMPROVISEERD IMMOBILISEREND VERBAND KNIE 

(1) BODY.SPL/NT/NG 

DOEL Immobilisatie van de knie. 

BENODIGD MATERIAAL: - 4 brede dassen, riemen, windsels of koppel ; 
- opvulmateriaal. 

WERKWIJZE Breng het gezonde been evenwijdig aan het ge
broken been. 
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- Breng 4 brede dassen onder beide benen door 
(aan beide zijden moeten de slippen even groot 
zijn) . 

- Leg opvul materiaal tussen de benen. 
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(2) BEENLADE (KNIE) 

DOEL 

BENODIGD MATERIAAL: 

WERKWIJZE 

- Bind beide benen aan elkaar door de slipeinden 
aan elkaar te knopen (de knoop komt precies 
midden tussen de benen). 

Immobilisatie van de knie. 

- 1 handdoek, deken, grondzeil of iets dergelijks; 
- 2 stokken of planken; 
- 4 brede dassen of equivalenten ; 
- opvulmateriaal. 

Maak een lade zoals beschreven bij een gebro
ken onderarm (zie punt 61421 .B). 

- Schuif deze lade voorzichtig onder het gebroken 
been. 

- Breng vier brede dassen, dubbelgevouwen, on
der de spalk door, waarbij twee dassen om het 
onderbeen en twee dassen om het bovenbeen 
worden aangelegd. 

- Fixeer de brede dassen en zorg ervoor dat de 
knoop aan de zijkant komt. 

N.B. Tractie aan een gebroken knie in rechte 
stand is altijd verboden ; ALTIJD spalken in de 
stand , waar het betreffende been in wordt aan
getroffen. 

61431 . IMMOBILISEREND VERBAND BEEN IN GEBOGEN STAND 

DOEL : Immobilisatie van de knie. 
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BENODIGD MATERIAAL: - 1 draagbaar compleet ; 
4 brede dassen, windsels, riemen of equiva
lenten. 

- opvulmateriaal; 
- pukkel of equivalent als ondersteuning onder de 

knie. 

WERKWIJZE Maak de draagbaar op met een van de drie de
ken methoden. 
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- Leg op de draagbaar ter hoogte van de knie een 
ondersteuning voor onder de knie. 

- Schuif de draagbaar zo dicht mogelijk naar de 
patiënt. 

- Breng de patiënt op de draagbaar met het been 
in gebogen stand. 

N.B. Het is verboden om het been in gestrekte 
stand te brengen. 
Y-cie
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- Leg ook het gezonde been op de aangebrachte 
ondersteuning, zodat nu beide benen zijn 
gebogen. 

- Breng 4 brede dassen onder het been door (2 
om het onderbeen en 2 om het bovenbeen) en 
leg tussen de benen opvulmateriaal. 
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- Fixeer de dasverbanden en leg de knoop pre
cies midden tussen de benen. 

- Maak de draagbaar verder in orde voor afvoer. 

6144. IMMOBILISEREND VERBAND BOVENBEEN 

61440. ORGANIEK MATERIAAL (THOMASSPALK) 

DOEL Immobilisatie van het gehele been. Het is een spe
ciaal hiervoor ontworpen spalk. Deze spalk wordt 
ook gebruikt bij uitgebreide spierwonden aan het 
bovenbeen. 
De Thomasspalk bevindt zich o.a. in de geneeskun
dige uitrusting van de 1e echelons-geneeskundige 
inrichtingen en kan daardoor tot in de voorste lijn 
worden meegenomen. 
N.B. Het aanleggen vereist enige vaardigheid en 
men heeft twee helpers nodig. f 

BENODIGD MATERIAAL: A. De Thomasspalk bestaat uit twee spalkbeugels 
(één lange en één korte) aan de onderkant met 
elkaar verbonden door een korte, geknikte 
dwarsbeugel, aan de bovenkant door een leren 
halve ring waaraan twee riemen zijn bevestigd, 
een lange welke aan de binnenkant zit en een 
korte met gesp die aan de buitenkant is be
vestigd . 
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B. De trekriem bestaat uit een lus waaraan zijn 
vastgemaakt: 

een niet verschuifbare gesp; 
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WERKWIJZE 

een korte riem; 
een lange riem, die d.m.v. een verschuifbare 
gesp aan de lus is verbonden. 

C. De voet- en ondersteuningsbeugel - tezamen 
één geheel vormend -. 

D. De draagbaarbeugel bestaat uit: 
beugel ; 
riem met gesp; 
klemschroef. 

E. Knevelmateriaal. 

F. Een losse riem met gesp, voor bevestiging van 
de voet aan de voetbeugel. 

G. Zes driekante doek verbanden. 

Het aanleggen van de Thomasspalk geschiedt 
door 3 personen in de fasen: cJ.e voorbereiding, 
het aanleggen, het bevestigen van de spalkbeu
ge/s, het op de draagbaar brengen en het aan
brengen van de draagbeuge/ op de draagbaar. 
In elke fase hebben de nummers 1,2 en 3 een 
eigen taak die middels een nummering wordt 
aangegeven. 

N.B. Tijdens de betrekkelijk lange tijdsperiode 
van aanleggen dient steeds de algemene 
toestand van de gewonde te worden bewaakt. 
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FASE 1 (DE VOORBEREIDING) 

Nr 1: Past eerst wondbehandeling toe indien nodig, legt een voorzorgsknevel 
aan en legt het benodigde materiaal klaar. 

Nr 2: Maakt intussen de draagbaar met dekens gereed . 

Nr 3: (1) Verwijderd een reeds aangelegde immobiliserend verband en laat de 
dassen liggen . 
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Brengt één extra doek aan bij de knie. 
(2) Vouwt, indien nog geen gewone spalk was aangelegd, zes driekante 

doek verbanden tot brede dassen en brengt deze bij de knieholte en 
enkel onder het been en schuift ze daarna op de juiste plaats: 
- één boven de breukplaats; 
- één onder de breukplaats; 
- één bij de knie; 
- de andere drie op regelmatige afstand verdeeld over het on-

derbeen. 
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N.B. Er dient hierbij te worden zorggedragen dat een lange slip aan 
de buitenzijde en een korte slip aan de binnenzijde komt. Daarna wor
den de brede dassen losjes met een enkele knoop om het been 
geknoopt. 

FASE 2 (HET AANLEGGEN) 

Nr 1: Legt de spalk aan (hij zit aan de zijde van het gewonde been) en legt de 
trekriem aan, schuift de lus zover over de schoen , dat deze aan de onder
zijde van de schoen tegen de hak en aan de bovenzijde van de schoen 
over de wreef komt te liggen. 
De korte riem wordt achter langs de hiel naar de gesp gebracht en vastge
maakt. De verschuifbare gesp van de lange riem komt aan de onderzijde 
van de schoen vlak boven de hak. 
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Daarna zet hij de spalk op de korte spalkbeugel naast het gewonde been 
neer, met de leren halve ring zo gebogen, dat deze loodrecht op de spalk
beugels komt te staan . 
De korte spalkbeugel rust in deze stand op de grond. 

Nr 2: Steekt één hand (bij gewond rechterbeen de linker-, bij gewond linker
been de rechterhand) aan de buitenzijde van de spalk tussen de lange 
en korte beugel door en ondersteunt de hiel. De andere hand wordt om 
de voorvoet geplaatst. 
Geknield op één knie kan hij door iets achterover te leunen een lichte rek 
blijven uitoefenen en de voet ondersteunen. Hij zit aan het voeteneinde 
met het gezicht naar de patiënt. 

Nr 3: Zit ter zijde en ter hoogte van de fractuur aan de buitenkant van het ge
wonde been en steekt beide handen tussen de lange en korte spalkbeu
gels door en plaatst deze waar het been straks moet worden ondersteund 
met één hand boven en één hand onder de breukplaats; de knie van de 
patiënt moet hierbij op de arm rusten . Het been wordt nu onder gelijktijdi
ge rek (door nr 2) en ondersteuning (door nr 3) circa 20 cm van de grond 
opgetild . 
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Nr 1: Draait nu de spalk zo, dat deze onder het been van de gewonde komt te 
liggen, met de korte beugel aan de binnenkant en de lange beugel aan 
de buitenkant van het been. De gesp ligt nu aan de buitenzijde van het 
been, hij schuift nu de spalk naar boven onder de heup van de gewonde, 
tot de leren halve ring tegen de punt van het zitbeen komt. 
Dit is de plaats waar de tegendruk wordt uitgeoefend om straks voldoen
de rek mogelijk te maken. Is de leren halve ring op de juiste manier aan
gebracht dan zit de gewonde hier als het ware op en steunt de ring tegen 
de zitknobbel. In de lies wordt nu een kussentje gelegd om insnoering te 
voorkomen; hierna wordt de riem stevig vastgegespt. 

••o •O 
• •O• 

N.B. Nr 2 en 3 blijven in alle fasen rekken, respectievelijk ondersteunen 
tot de spalk is aangelegd en de voet aan de voetbeugel is bevestigd. 
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FASE 3 (HET BEVESTIGEN VAN DE SPALKBEUGEL AAN HET BEEN , 
TER ONDERSTEUNING HIERVAN) 

Nr 1: Bevestigt het losse eind van de trekriem aan de beugel. De riem wordt 
eerst om de geknikte dwarsbeugel gelegd, daarna teruggevoerd door de 
gesp. Trekt het losse eind stevig aan en legt dit als een stropdasknoop 
vast. 
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Hij schuift nu de voet- en ondersteuningsbeugel op de spalk tot vlak voor 
de hiel en maakt vervolgens de dassen, beginnende bij de bovenste, los 
en laat deze over de spalkbeugels hangen. 

· Daarna maakt hij de voet aan de voetbeugel vast met de losse riem, als 
8-verband (dit kan ook met een , als smalle das gevouwen, driekante 
doek). 

De lange slip (buitenzijde) wordt nu onder het been door gebracht en van
af de binnenzijde over het beenen de binnenspalkbeugel teruggebracht 
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naar de buitenzijde. De korte slip (binnenzijde) wordt onder het been door 
gebracht en over de lange spalkbeugel (buitenzijde) met de lange slip 
vastgeknoopt. 
Er dient hierbij voor te worden zorggedragen dat de gedeelten van de bre
de das aan de onderzijde van het been naast elkaar komen te liggen. 
Wanneer alle dassen op deze wijze zijn aangelegd , zullen deze gezamen
lijk een soort lade vormen, waarin het been rust. 
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FASE 4 (HET AANBRENGEN VAN DE DRAAGBAARBEUGEL 
OP DE DRAAGBAAR) 

(1) De draagbaarbeugel bestaat uit: 

- Draagbaarbeugel met groeve en klemschroef; aan de ene zijde (zijde van 
de klemschroef) zit de riem bevestigd, aan de andere zijde gaat de beugel 
over in een platte haak waaraan twee opstaande tanden zitten. 

- Aan de riem bevindt zich een verschuifbare gesp met twee kleine en één 
grote tand. 

- De klemschroef bevat een bolle en een platte kant. 

----
(2) De draagbaarbeugel wordt als volgt op de draagbaar aangebracht: 

- De klemschroef aan die zijde waar het gespalkte been komt te liggen. 
- De groeve van de beugel moet naar boven zijn gekeerd. 
- De haak rustend op het handvat ter hoogte van het canvas. 
- De riem wordt nu onder de handvatten doorgehaald en naar de haak ge-

bracht. 
- De gesp wordt zodanig aangebracht dat de twee kleine tanden hiervan 

in de kromming van de tanden der haak komen. 
- De gesp wordt nu op de haak van de draagbaarbeugel vastgemaakt door 

middel van een zijdelingse beweging van de gesp, waarbij de grote tand 
hiervan om de onderzijde van de haak grijpt. De spanning op de riem kan 
worden geregeld door de gesp te verschuiven. 
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De klemschroef moet, voordat de ondersteuningsbeugel wordt aange
bracht, zo worden gesteld dat de platte zijde naar binnen is gekeerd, dus 
in de groeve van de draagbaarbeugel staat. 

FASE 5 HET OP DE DRAAGBAAR BRENGEN VAN DE GEWONDE) 

(1) - Breng een opgemaakte draagbaar naast de patiënt. 
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- Breng met behulp van de zweefmethode (met 3 personen) de patiënt op 
de draagbaar (zie hiervoor ook VS 8-112 GEDRAGEN- EN GEIMPROVI
SEERD GEWONDENVERVOER. 

(2) Het bevestigen van de spalk aan de draagbaarbeugel: 

- De ondersteuningsbeugel van de spalk wordt nu voorzichtig in de groeve 
van de draagbaarbeugel geplaatst. 

- Hierna draait men de klemschroef aan , waarbij het bolle gedeelte van de 
klemschroef over de ondersteuningsbeugel komt. 

- De ondersteuningsbeugel zit nu vast aan de draagbaarbeugel. 

(3) Dek de gewonde toe met dekens en fixeer het geheel zoveel mogelijk met rie
men. De gewonde is nu klaar voor vervoer. 
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UITZONDERINGEN: 

A. HET BEVESTIGEN VAN DE SPALK AAN DE VOET ZONDER TREKRIEM 

Voor het geval dat we niet over een trekriem beschikken , kan deze vrij eenvoudig 
worden vervangen door een smalle das en wel als volgt: 

Bevestig de smalle das losjes om de enkel met een halve knoop aan de 
zijkant. 
Leg de halve knoop zodanig dat één slip wat langer is. 

Haal de langere slip onder de voetzool door en sla hem om de smalle das 
aan de tegenovergestelde zijde. 

Trek beide slippen naar achteren en bevestig ze aan de spalkbeugel. 
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Plaats een stevig stukje hout in de lus en breng rek aan op het been door 
ronddraaien (knevelen) met het houtje, bevestig het houtje aan de spalk om 
terugdraaien te voorkomen. 

B. HET BEVESTIGEN VAN DE SPALK AAN DE DRAAGBAAR ZONDER DRAAG
BAARBEUGEL 

Zorg dat de voet- en ondersteuningsbeugel niet te dicht op het uiteinde van 
de draagbaar staat (10 cm). 
Fixeer de beugel d.m.v. een windsel. 
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61441 . GEÏMPROVISEERD IMMOB/LISEREND VERBAND BOVENBEEN 

A. BODY-SPLINTING 
DOEL 

BENODIGD MATERIAAL: 

WERKWIJZE 
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Immobilisatie van het gehele been . 

- 4 brede dassen, windsels, riemen of equiva
lenten; 

- opvulmateriaal ; 
- knevelmateriaal. 

Pas eerst zonodig wondbehandel ing toe. 
- Leg een voorzorgsknevel aan. 
- Leg het gezonde been naast het gebroken been . 

- Breng twee brede dassen (riemen) bij de knie
holte onder beide benen door, schuiven ze om
hoog; één boven en één onder de breuk. Y-cie
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- Breng vervolgens twee brede dassen (riemen) 
bij de knieholte onder beide benen door; één 
das doorschuiven tot onder de holte van de en
kels en één das doorschuiven tot halverwege het 
onderbeen. 

- Leg tussen de benen opvulmateriaal (b.v. hand
doek, gras, jasje). 
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- Maak de dasverbanden vast m.b.v. een knoop. 

B. OVERIG MATERIAAL 

DOEL Immobilisatie van het gehele been . 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 plank of stok vanaf oksel tot 2 á 3 cm voorbij 
de hiel ; 

- 1 plank vanaf het kruis tot 2 á 3 cm voorbij de 
hiel ; 

- 7 driekante doek verbanden, windsels of riemen ; 
- opvulmateriaal ; 
- knevelmateriaal. 

WERKWIJZE Pas zonodig wondbehandeling toe. 
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- Leg een voorzorgsknevel aan. 
- Breng twee dubbelgevouwen smalle dassen aan 

(één boven en één onder de breuk). 
- Breng één smalle das aan onder beide benen 

ter hoogte van onder de knieën. 
- Breng één dubbelgevouwen smalle das aan on

der beide benen, halverwege knie en enkel. 
- Breng één smalle das aan onder beide benen, 

ter hoogte van de enkels. 
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- Breng twee brede dassen aan onder de rug , één 
ter hoogte van de lendewervels en één ter hoog
te van de borstwervels. 

- Breng de gevoerde planken of stokken aan . 

- Breng tussen het lichaam en de planken/stokken 
eventueel opvulmateriaal aan. 
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- Zet de dasverbanden vast m.b.v. knopen. 

6145. IMMOBILISEREND VERBAND AFGERUKTE ONDERARM OF 
ONDERBEEN (STOMP) 

61450. ORGANIEK MATERIAAL (HOUT- EN DRAADSPALK) 

DOEL Bij een afgerukt ledemaat ontstaat een ernstige 
stompverwonding , waarbij de kans op verdere be
schadiging en aanzienlijk bloedverlies groot is. Een 
goed wondbedekkend verband , spalkverband en 
voorzorgsknevel kunnen de schade zoveel mogelijk 
beperken . 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 of meerdere snelverbanden of equivalenten ; 
- knevel materiaal ; 
- 1 hout of draadspalk; 
- 2 driekante doeken; 
- eventueel opvulmateriaal ; 
- eventueel windsels indien geen driekante doe-

ken voorradig zijn . 
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WERKWIJZE Dek de wond steriel af met een of meerdere 
wondbedekkende verbanden . 
N.B. Houd rekening met de moeilijkheidsgraad 
bij het aanleggen; het betreft hier een moeilijk 
aan te leggen verband. 

- Leg een voorzorgsknevel aan . Draai deze echter 
niet eerder aan dan wanneer dit echt nodig is 
(ernstig bloedverlies). 
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- Til de stomp nu voorzichtig iets omhoog, hand 
onder het elleboog/kniegewricht en leg een 
goed gevoerde spalk onder de stomp, tot over 
het desbetreffende gewricht. 

- Breng een brede das aan onder de spalk, onge
veer 20 cm boven het elleboog/kniegewricht en 
een geheel uitgevouwen driekante doek ver
band met de lange zijde onder de spalk, de punt 
naar beneden uitstekend. 

- Maak de brede das boven het elleboog/kniege
wricht vast en leg de knoop op de rand van de 
spalk. 

- Sla de punt van de_doek omhoog over de stomp 
en bevestig de slippen hieromheen. Y-cie
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- Trek de punt van de doek goed aan, zodat het 
verband stevig om de stomp zit, dit werkt ook 
bloedstelpend. 

61451. GEÏMPROVISEERD IMMOBILISEREND VERBAND AFGERUKTE 
ONDERARM OF ONDERBEEN (STOMP) 

A. BODY-SPLINTING 

DOEL Zie beschrijving punt 61450 .. 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 of meerdere snelverbanden of equivalenten ; 
- knevel materiaal ; 
- 2 of meerdere driekante doeken; 
- eventueel opvulmateriaal ; 
- eventueel windsels, indien driekante doeken niet 

voorradig zijn. 

WERKWIJZE Dek zonodig de wond af met 1 of meerdere 
wondbedekkende verbanden. 
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- Leg een voorzorgsknevel aan. 

- Leg de stomp naast de romp c.q. het andere 
been. 

- Leg over de stomp een fixerend verband m.b.v. 
een driekante doek (hetzelfde als bij hand of 
voet) aan. 
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- Breng 2 of meerdere dasverbanden zodanig aan 
dat de stomp en de romp c.q. het andere been 
aan elkaar zijn gebonden. Tussen stomp en li
chaamsdeel eventueel opvulmateriaal plaatsen. 

N.B.Gewonden met een stomp, waarbij een gedeelte van de arm of been er to
taal af is, klagen toch vaak over pijn juist in het gedeelte dat zij missen. Dit is 
'fantoompijn' die wordt veroorzaakt door prikkelingen van de zenuwstomp en die 
geruime tijd kan aanhouden. 

6146. IMMOBILISEREND VERBAND VERBRIJZELDE ARM OF BEEN 

61460. ORGANIEK MATERIAAL (HOUT- EN DRAADSPALK) 

DOEL Verdere beschadiging en bloedverlies voorkomen. 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 of meerdere snelverbanden of equivalenten ; 
- 1 hout of draadspalk; 
- driekante doek verbanden om de spalk mee vast 

te zetten ; 
- opvulmateriaal. 

A. WERKWIJZE BEEN Dek indien nodig de wond af met 1 of meerdere 
wondbedekkende verbanden . 

- Leg een (voorzorgs)knevel aan. 
- Volg de werkwijze van punt 61420 .. 

8. WERKWIJZE ARM : - Dek indien nodig de wond af met 1 of meerdere 
wondbedekkende verbanden. 

- Leg een (voorzorgs)knevel aan. 
- Volg de werkwijze van punt 61410 .. 
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61461 . GEÏMPROVISEERD IMMOBIL/SEREND VERBAND VERBRIJZELDE ARM 
OF BEEN 

A. BODY-SPLINTING 

DOEL Verdere beschadiging en bloedverlies voorkomen . 

BENODIGD MATERIAAL: - Zie punt 61421.. 
- Zie punt 61411.. 

WERKWIJZE Zie punt 61421 " 
- Zie punt 61411.. 

6147. IMMOBILISEREND VERBAND SLEUTELBEEN 

DOEL Bij een sleutelbeenfractuur wordt altijd ter immobili
satie een ranselverband aangelegd. Het doel van 
een ranselverband is om extra steun te geven aan 
het schoudergewricht zodat de patiënt het schou
dergewricht nog enigszins functioneel kan gebrui
ken en de fractuur tegelijkertijd geneest. 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 smalle das of windsel tricot van 6cm. 
- vette watten. 

A. WERKWIJZE 
SMALLE DAS Leg een smalle das om de nek, de slippen over 

de schouders naar voren hangend. 
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- Leg een kussentje van vette watten op het ge
broken sleutelbeen en een klein kussentje in de 
oksels. 

- Leid de beide slippen onder de oksels door naar 
de rug. 
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B. WERKWIJZE 
WINDSEL TRICOT 

6-66 

- Haal de langste slip door de lus om de nek. 

- Trek beide slippen stevig aan en knoop ze vast 
(de knoop naast de halswervel i.v.m. mogelijke 
irritatie). 

Knip een stuk windsel tricot af ter lengte van een 
smalle das. 
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- vul het windsel met vette watten. 

- Knoop het windsel dicht. 
- De werkwijze is verder identiek aan de werkwij-

ze met smalle das. 

6148. IMMOBILISEREND VERBAND HALSWERVEL 

DOEL Bij een gebroken halswervel wordt t.b.v. het 
transport altijd een zogenaamde 'GLISSONSE 
LIS' aangelegd. Het doel van de Glissonse lis is 
om lichte rek op de halswervels uit te oefenen 
zodat er geen zenuwen beschadigd kunnen 
worden door een verkeerde stand van de 
wervels. 

BENODIGD MATERIAAL : - 2 smalle dassen; 
- 1 klein kussentje, eventueel gemaakt van kle-

ding of ander zacht materiaal; 
- 1 dekenriem; 
- 1 draagbaar; 
- 1 windsel. 

WERKWIJZE Neem twee driekante doek verbanden die als 
smalle das worden gevouwen. 

- Breng één van de smalle dassen onder de nek
holte van de gewonde aan. 
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- Breng de andere smalle das onder de kin aan 
(niet in de hals, daar de gewonde anders kan 
stikken). 

- Draai aan weerszijden van het hoofd de slippen 
van de smalle dassen voorzichtig in elkaar. 

- Leg op de kruin van het hoofd in de slippen een 
platte knoop. 
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- Bevestig aan het hoofdeinde van de draagbaar 
een dekenriem of iets dergelijks aan de hand
vatten. 

- Vouw een deken op hoofdbreedte, en leg daar 
een klein kussentje op (zie foto). 

- Breng de gewonde voorzichtig op de draagbaar, 
waarbij één man voorzichtig met één hand aan 
de slippen trekt (tractie) en met de andere hand 
het hoofd in de nek ondersteunt. 

- Maak de slippen van de Glissonse lis aan de de
kenriem vast, zodanig, dat voldoende tractie op 
de wervels wordt uitgeoefend. 
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- Rol de deken aan weerszijden van het hoofd op. 

- Om zijdelingse bewegingen van het hoofd ver
der tegen te gaan, wordt bv. een smalle das 
over de deken en het hoofd gevoerd en met een 
platte knoop aan de draagbaar bevestigd. 

- Draag de draagbaar zodanig, dat het hoofd ten 
opzichte van de voeten hoger komt te liggen 
(eventueel de kleinste dragers aan het voeten
einde en de langste dragers aan het hoofdein-
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de van de draagbaar), immers het doel van de 
Glissonse lis is, dat er een lichte rek op de hals
wervels wordt uitgeoefend. 

6149. PNEUMATISCHE SPALK 

In de geneeskundige uitrusting van de ziekenauto Renault Master T35 (VS 8-75) 
bevinden zich luchtspalken t.b.v. enkel/voet, onderbeen en onderarm. 

Pneumatische spalken bestaan uit een dubbele ballon. Hierbij omsluit de bin
nenste ballon het gebroken lichaamsdeel, terwijl de buitenste ballon de lucht 
vasthoudt. 
De pneumatische spalk heeft een ritssluiting aan de boven zijde. 

N.B. Bij een open botbreuk kan de pneumatische spalk alleen worden gebruikt 
wanneer er geen botstukken uitsteken. 

61490. IMMOBILISEREND VERBAND ONDERARM 

DOEL Immobiliseren van de onderarm. 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 pneumatisch spalk onderarm. 
De spalk voor de onderarm' reikt van de elleboog 
tot en met de hand. 

WERKWIJZE Laat een helper de gebroken onderarm steunen. 
- Open de ritssluiting van de spalk, sla deze open 

en pomp er een weinig lucht in. 

- Breng de spalk om de onderarm. De helper blijft 
de arm steunen. 
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- Trek de ritssluiting voorzichtig dicht. 

Pomp de spalk verder op. De onderarm moet 
daarbij gesteund blijven. 

- De spalk wordt zover opgepompt, dat deze met 
de vingertoppen indrukbaar blijft tot op de huid . 
We kunnen dit controleren op de plaats waar de 
buitenzijde van de spalk het verst van de huid is 
verwijderd. 

- Na het aanleggen van de spalk kan de onderarm 
rust en steun worden gegeven met behulp van 
een mitella (zie punt 60200.). 
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61491 IMMOB/LISEREND VERBAND ONDERBEEN 

DOEL Immobilisatie van het onderbeen. 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 pneumatische spalk voor het onderbeen. De 
spalk voor het onderbeen heeft een ingebouwde 
voet en reikt tot boven de knie. 

WERKWIJZE Laat een helper het been boven en onder de 
breukplaats onbeweeglijk vasthouden . 

- Verwijder voorzichtig laars, schoen. 
- Open de ritssluiting van de spalk, sla deze open 

en pomp er een weinig lucht in. 

- Laat de helper het been voorzichtig iets optillen . 
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- Schuif de spalk zover onder het been dat de voet 
op de juiste plaats komt. 

- De helper legt het been voorzichtig neer. Hij blijft 
het been vasthouden . 

- Trek de ritssluiting een stukje dicht en pak het 
been en de spalk onder de breukplaats bij de 
voet vast. 

- De helper trekt de ritssluiting met de hand waar
mee hij het been onder de breukplaats vasthield , 
verder dicht tot boven de breukplaats. 

- Pak het been en de spalk met de andere hand 
boven de breukplaats vast en beweeg het been 
niet. 

- Laat de helper de ritssluiting helemaal dichttrek
ken en pomp de spalk verder op. Zorg dat het 
been en de spalk hierbij ook niet bewegen. Y-cie
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- Pomp de spalk zover op, dat deze met de vinger
toppen indrukbaar blijft tot op de huid . We kun
nen dit controleren op de plaats waar de buiten
zijde van de spalk het verst van de huid is 
verwijderd. 

61492. IMMOBILISEREND VERBAND ENKEL EN VOET 

DOEL Immobilisatie van de enkel en voet. 

BENODIGD MATERIAAL: - 1 pneumatische spalk voor enkel en voet . De 
spalk voor enkel en voet heeft een ingebouwde 
voetvorm en reikt tot vlak onder de knie. 

WERKWIJZE Laat een helper het been vasthouden zonder 
bewegen . 

- Verwijder voorzichtig laars, schoen. 
- Open de ritssluiting van de spalk, sla deze open 

en pomp er een weinig lucht in. 
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- Laat de helper het been voorzichtig iets optillen . 
- Schuif de spalk zover onder het been dat de voet 

op de juiste plaats komt. 

- Laat de helper het been voorzichtig neerleggen. 
Hij blijft het been vasthouden. 

- Trek de ritssluiting een beetje dicht en pak de 
voet en de spalk vast. 

- Laat de helper de ritssluiting dichttrekken met 
de hand waarmee hij de voet vasthield, tot boven 
de breukplaats. 

- Pak het been en de spalk met de andere hand 
boven de breukplaats vast en houd het been stil. 

- Laat de helper de ritssluiting helemaal dichttrek
ken en pomp de spalk verder op. Blijf daarbij de 
spalk vasthouden zonder bewegen . Y-cie

.n
l



- De spalk wordt zover opgepompt, dat deze met 
de vingertoppen indrukbaar blijft tot op de huid. 
Dit kunnen we controleren op de plaats waar de 
buitenzijde van de spalk het verst van de huid is 
verwijderd. 
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