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Inwendige bloedingen 

Letsel Oorzaak Symptomen Behandeling 

Longbloeding Trauma 

Vb ribfractuur raakt long 

Ophoesten helderrood (zuurstofrijk) 

bloed 

Benauwdheid 

Bij kennis:  

Halfzittende houding 

Bewustloosheid: 

Stabiele zijligging  

Aangedane zijde naar beneden 

112 

Maagbloeding Ziekte  

Verwonding 

Braken van donkerrood zuurruikend 

bloed 

Neerleggen met opgetrokken knieen 

Liefst zij 

Uitschenkhouding 

Braaksel opvangen 

Nooit laten drinken 

112 

Bloeding in buikholte Trauma 

Beschadiging milt / lever 

Zeer pijnlijke buik 

Plankhard 

Slachtoffer ziet bleek 

Plat neerleggen  

Licht opgetrokken knieen (kussen in 

knieholte) 

Geen drinken geven  

Snel 112 

Zie verder eventueel shock 

Bloeding in nieren, darmen 

en geslachtsorganen 

Trauma of ziekte Bloederig urine en ontlasting 

Bloedverlies uit geslachtsdelen 

Plat neerleggen 

Voeten en bekken 10 cm hoger 

Bij scrotum of onderbuik: 

Neerleggen tot pijn minder wordt 

Koelen helpt 

Onderlichaam niet optillen 

Na koelen laten urineren om bloed in 

urine te controleren 

Onderhuidse bloeding Stomp, inwerkend geweld scheuren 

vaten id spieren 

Haematoom Koelen 

Drukverband 

Elevatie 

 

 



Algemene letsels 

2 

Uitwendige bloedingen 

Letsel Behandeling Overig 

Schaafwond 

Capillaire bloeding 

Reinigen met koud stromend water 

Ontsmetten (sterilon) 

Afdrogen met steriel gaasje 

Laten drogen aan de lucht 

Evt dekverband of pleister 

 

Verwondingen tijdens de 

wedstrijd 

Wond uitwassen met water 

Goed afdrogen 

Desinfecteren 

Na de wedstrijd:  

Goed reinigen en zie boven 

Evt vuil met pincet verwijderen 

Tetanus infectie 

Snijwond 

Veneuze bloeding 

Reinigt zichzelf door uitstromend bloed 

Stelpen dmv druk met steriel gaasje of snelverband 

Evt zwaluwstaartjes 

Desinfecteren om de wond 

Verband aanbrengen 

Bij hevig bloeden; drukverband 

Doorsturen naar arts 

 

Spataderlijke bloeding Zie boven, na aanbrengen verband getroffen lichaamsdeel 

boven hartniveau brengen 

 

Slagaderlijke bloeding 

Arteriële bloeding 

Stelp het bloed door druk uit te oefen op de wond 

Snelverband 

Drukverband 

Bij hand of arm; mitella 

Drukverband: 

Snelverband 

Synthetische watten 

Stevig ideaalzwachtel 

Zwachtel id richting vd romp 

Watten 2cm uit laten steken 
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Overig letsel 

Letsel Oorzaak Kenmerken Behandeling  

Fissuur Scheurtje id lengterichting 

vh bot 

Specifieke gerichte pijn 

Geen abnormale stand 

Behoorlijke rest-stabiliteit 

Geen belasting 

Koelen 

Naar de 1
e
 hulp afdeling 

Fractuur Gesloten botbreuk 

Niet-gecompliceerde breuk 

Hevige pijn breukplaats 

Onnatuurlijke stand 

Gestoorde functie 

Zwelling en verkleuring 

Zorgvuldig behandelen 

Vermijd onnodige bewegingen 

Lichaamsdeel steun geven in aangetroffen 

stand 

B.E.: naar 1
e
 hulp 

O.E.: 112 

 

 Open botbreuk 

Gecompliceerde botbreuk 

Zie boven 

Open communicatie tussen fractuurvlak en 

buitenwereld 

Bot steekt naar buiten door huid 

Wond met bloedverlies 

Wond steriel afdekken snelverband zonder 

zwachtels met kleefpleister 

Vuil in oog   Duim en wijsvinger oog goed openen 

Puntje van gaasje naar dichtstbijzijnde 

ooghoek wrijven 

Niet over hoornvlies 

Zit het vast � arts 

Insect in oor   Oor met insect naar boven 

Lauw water in oor gieten 

Insect drijft naar boven 

Verwijderen met pincet 

Splinter in huid   Huid ontsmetten 

Met pincet splinter verwijderen 

desinfecteren 

Afdekken met pleister 

Neusbloeding   Maak knellende kleding los 

Slachtoffer laten zitten met hoofd voorover 

Neus voorzichtig snuiten 

Neusvleugels dichtknijpen 6-10 min. 
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Evt tampons in neus 

Blaren   Jodeer de blaar en omgeving 

Steriele naald doorprikken bij de overgang 

blaar gezonde huid 

Door en door 

Vocht uit blaar drukken met watten staafje 

Afplakken met sporttape of leukoplast 

Insmeren met talkpoeder 

Blauwe nagel trauma  Koelen 

Bij drukpijn, gaat boren  

 

 


