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Primaire vitale functies 

Functie Aktie Reaktie Aktie Overig 
Bewustzijn Praten tegen slachtoffer Geeft duidelijk antwoorden =ongestoord bewustzijn 

Kijken naar overig letsel. 

Per definitie ook ademhaling 

en circulatie 

Praten tegen slachteroffer 

Schudden 

Vragen: wat is er gebeurd? 

Onsamenhangend = verminderd bewustzijn 

Alertheid 

Arts raadplegen 

Per definitie ook ademhaling 

en circulatie 

Oorzaak: Impact op hoofd 

Geen = bewustloosheid 

Controleren en veiligstellen vd 

ademhalig 

 

Ademhaling Vrijmaken ademhaling  Op de rug 

Knellende kleding los 

1 hand op voorhoofd 

2 vingers tegen kin 

Hoofd achterover 

Kin op tillen 

 

 Controle ademhaling: 

 Eigen wang en oor boven 

mond en neus 

 Kijk borstkas 

 Luister 

 Voel luchtstroom 

Slachtoffer ademt Stabiele zijligging 

Neus en mond naar de grond= 

uitschenkhouding 

112 

Ademhaling blijven 

controleren 

 

Circulatie Zie boven Slachtoffer ademt niet 

(normaal) 

= circulatiestilstand 

Roep om hulp 

112 

Reanimatie 30:2 

Agonale ademhaling 

= naar lucht happen na 

circulatiestilstand 

Ventrikelfibrileren AED  

Ademhaling Verslikking Paniekerig zijn 

Hoesten 

Handen naar de keel grijpen 

Benauwd 

Piepen 

= gedeeltelijke 

luchtwegbostructie 

Aansporen tot hoesten 

 

Zie boven 

Zonder piepen 

Niet meer kunnen hoesten, 

praten of ademen 

Blauw aanlopen 

Bewustzijn verliezen 

= totale luchtwegobstructie 

Slachtoffer vooroverbuigen, 5 

slagen met hiel hand tssen 

schouderbladen 

Heimlich 

 



Stoornissen in algemene toestand 

2 

Hersenletsel 

Functie Oorzaak Reaktie Aktie Overig 
Hersenschudding Impact op hoofd Onregelmatige ademhaling 

Misselijkheid 

Braken (neiging) 

Hevige hoofdpijn 

Langzame, krachtige pols 

Retrograde amnesie 

Bewustzijnsverlies 

Rust 

Doorverwijzen naar arts 

Of 112 

En overig zien bewustzijn 

Niet onderschatten, kan leiden 

tot hersenkneuzing � dood 

Bloeding onder het 

schedeldak 

Impact op hoofd 

Er ontstaat beschadigingen ah 

hersenweefsel wattbij 

bloedverlies binnen de 

schedelholte plaatsvindt 

Bewusteloos (geweest) 

Bijna alles te herinneren 

Duizeligheid 

Trage reactie 

Normaal gedrag 

Verlaging pols 

Verminderde reaktie/ 

verwijding pupil 

Dek verwonding steriel af 

Doorverwijzen naar arts 

Of 112 

Kan gepaard gaan met fractuur 

van de schedel 

Beroerte Hersenbloeding 

Herseninfarct 

C.V.A. (Cerebraal Vasculair 

Accident) 

Hevige hoofdpijn 

Verlammingsverschijnselen 

aan 1 kant 

Eenzijdig afhangende mond 

Blazende, snurkende 

ademhaling 

Mogelijk afasie 

Beperking gezichtsvermogen 

Slachtoffer begrijpt niets 

Soms urineverlies 

Soms bewustzijnsverlies 

Slachtoffer niet alleen laten 

112 

En overige zie bewustzijn 

 

Schedelbasisfractuur Impact op hoofd, waarbij 

scheurtjes ontstaan i.h. laagste 

gedeelte vd schedel 

Hevige hoofdpijn 

Bloedverlies uit neus/oor 

Blauwe verkleuring rond de 

ogen/brilhaematoom 

Bewusteloosheid 

Bij kennis laten liggen 

112!!!! 

Bij bewustloosheid: zie 

bewustzijn 

Bloedend oor bij stabiele 

zijligging naar boven leggen. 
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Overig letsel  

Functie Oorzaak Reaktie Aktie 
Flauwte Kortdurende bewustzijnsverlies 

veroorzaakt door verminderde bloed 

toevoer � tekort aan zuurstof 

Schrik 

Pijn 

Vermoeidheid 

Honger 

Warmte 

Anemie 

Onvolledig herstel na ziekte 

emoties 

Steeds stiller en bleker 

Zweten 

Geeuwen 

Slikken 

Misselijkheid 

Duizeligheid 

Oorsuizingen 

Sterretjes zien 

= dreigende flauwte 

Frisse lucht 

Evt neerleggen (Rauteck) 

Zakt ineen, bewusteloos 

Komt bij  

Zie boven 

= daadwerkelijke flauwte 

Beknellende kleding losmaken 

10 min op de grond laten liggen 

Op hem inpraten 

Geen drinken 

Probeer de oorzaak te vinden 

Hyperventilatie Balans zuurstof en koolzuurgas in bloed, 

teveel zuurstof door willekeurige 

ademhaling 

Snelle pols 

Snelle oppervlakkig ademhaling 

Benauwd 

Angst 

Sterretjes zien 

Duizeligheid 

Beklemmende gevoel op de borst 

Tintelingen 

Droge mond 

Soms bewustzijnsverlies 

Laten ademen in plastiek zak 

Of in de handen 

Shock Absoluut of relatie tekort aan circulerend 

volume (bloed/vocht) 

 

Bleke klamme huid 

Rillen 

Zweetpareltjes 

Ingevallen oogkassen 

Spitse neus 

Dorst 

Onrust / angst 

Snelle, oppervlakkig ademhaling 

Snelle, weke pols 

Misselijkheid 

Sufheid, gapen 

Krachtverlies in spieren 

Bij uitwendig bloedverlies: 

Stelp de bloeding 

Snelverband 

Wonddrukverband 

 

Andere oorzaken: 

Slachtoffer plat op de grond 

Geen drinken 

112 

Geef aan dat het om shock gaat 

Schermen tegen de kou 

Hou ze bij bewustzijn  

 Absoluut: 

Bloedverlies inwendig en uitwendig 

Fracturen: femurfractuur 

Brandwonden 

Hevig braken 

Langdurige diarree 

Hartfalen 
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 Relatief: 

Zie boven 

Rode vlekken 

Allergische reaktie = anafylactische of 

overgevoelige shock 

Uiteindelijke bewustloosheid 

Warmtebevanging 

Warmtestuwing 

Hitteberoerte 

Warmteproductie > warmteafgifte Warmtestuwing: 

Bleke huid 

Hevige transpiratie 

Hoofdpijn 

Misselijkheid 

Braken 

Soms pijn in spieren 

Verhoogde lichaamstemperatuur 

Koele omgeving 

Verwijder overtollige kleding 

Geef zout en water 

Actief af koelen 

Bij bewustzijn 

Hitteberoerte: 

Desoriëntatie 

Droge huid 

Evt toevallen 

bewustzijnsverlies 

Zie boven 

Zonnesteek Stoornis id hersenen en hersenvlies door 

straling vd zon op het hoofd en nek� 

gestoorde warmehuishouding 

Rood gezwollen gelaat 

Oorsuizingen 

Hoofdpijn 

Duizeligheid 

Misselijkheid 

Versnelde ademhaling en polsslag 

Geen puf meer om door te gaan 

Soms bewustzijnsverlies 

Rusten in koele ruimte of schadus 

Hoofd en nek koelen met ijszakken of 

koude natte lappen 

Koel drinken geven 

Brandwonden 1
e
-graads Huid vurig rood 

Licht gezwollen 

Voelt branderig aan 

Koelen met water, ijs, coldpack  

After-sunlotion 

2
e
-graads Idem als 1

e
-graads 

Blaren 

Pijn 

Blaren niet doorprikken 

Koelen met lauw, zachtstromend water 

min 10 minuten, langs de wond 

Niets op de wond smeren 

Blaren losjes steriel afdekken 

> EUR 2 � arts 

3e-graads Huid is wit (gekookt) of zwart (verkoold) 

Pijnloos 

Koelen met lauw, zachtstromend water 

min 10 minuten, langs de wond 

Niets op de wond smeren 
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Doorverwijzen naar arts 

Onderkoeling 

Hyperthermie 

Lichaamstemperatuur < 35 graden Celsius Bleke, koude huid 

Rillen 

Vermoeidheid 

Verminderd bewegingsvermogen 

Spraakstoornissen 

Suf en willen slapen 

Soms bewustzijnsverlies 

Naar warme of beschutte omgeving 

Verwijderen natte kleding 

Wikkel in deken of warme douche zittend 

Warms en zoet te drinken 

Geen alcohol 

Indien bewusteloos: 

Zie bewustzijn 

Warm toedekken  

Niet actief opwarmen 

Geen verbetering: 112 

Bevriezing 1e-graads Bleke, wit/grijze huid 

Stekende pijn 

Getroffen lichaamsdelen opwarmen met 

lichaamswarmte 

Evt eigen lichaamswarmte 

Nooit wrijven!! 

 2
e
-graads Idem 1

e
-graads 

Blaren 

Blaren niet doorprikken 

Overige lichaamsdelen opwarmen met 

lichaamswarmte 

Blaren losjes steriel afdekken 

 3e-graads Spierwitte, hard aanvoelden huid 

Later stadium zwart (necrose) 

Gevoelloos 

Losjes steriel afdekken 

Doorverwijzen naar arts 

 


