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EHBO aan boord 

 
EHBO aan boord is vaak iets waar te licht over wordt  
gedacht in de watersport.  
Natuurlijk gaat u er van uit dat er niks gebeurt, maar een 
ongeluk zit in een klein hoekje, met name op het water legt u 
niet zomaar even aan om hulp van een arts of EHBO post in te 
roepen. 
 
 Als schipper bent u verantwoordelijk voor schip en bemanning 
en daar valt u zelf ook onder.  
Verdiep u een beetje in de materie of beter nog: volg een EHBO 
cursus, dat voorkomt een hoop ellende en paniek aan boord. 



EHBO versus SEH 

 
Verlenen van eerste hulp betekent dat u er als 
eerste bij bent om actie te ondernemen dus 
weten wat je wel en niet moet doen = kennis 
 
Daarnaast behandelen met minimale middelen 
 
 



Zorg voor een functionele ehbo koffer 

 
De inhoud is een beetje afhankelijk van uw vaargebied en het aantal 
bemanningsleden.  
 
Een jacht met 8 bemanningsleden die in 14 dagen tijd naar de Azoren vaart 
heeft een andere inhoud nodig dan het motorkruisertje dat de Haarlemse 
grachten bevaart.  
 
Verstop een EHBO doos niet maar leg hem op een duidelijk zichtbare 
plaats. Onder in de banken wegbergen heeft geen enkele zin.  
In een noodsituatie moet iedereen snel en adequaat kunnen handelen. 
  



Inhoud van een ehbo koffer : basis set 

 
1 assortiment wondpleister (minimaal 15 strips) 
1 driekante doek/driehoeksverband (= mitella) 
1 ideaalzwachtel, 5 m x 8 cm (= rekkend) 
1 rol kleefpleister, 2- cm (om verband vast te plakken) 
1 flesje desinfectans 
2 paar handschoenen 
1 splinterpincet 
4 steriele gaasjes/compressen van 1 / 16 m2 of 5 x 8 ,5 cm 
1 schematische EHBO-instructie 
1 tekenverwijderset 
1 verbandschaar 
2 wondsnelverbanden 8 x 10 cm (= compleet wondbedekkend) 
1 Warmte / koude deken 



  Hanteer de regels van de eerste hulp verlening 

1. Blijf rustig (voorkom paniek) 

2. Neem de bron van het gevaar weg en denk aan uw eigen veiligheid. 
 
3. Ga na wat er is gebeurd zodat je zelf een inschatting kan maken van   
    de mogelijke letsels en vraag wat de klachten zijn 
 
4. Blijf bij het slachtoffer en zorg voor beschutting en voorkom afkoeling 
 
5. Zorg voor professionele hulp  
 
6. Verleen ter plekke die hulp die verantwoord is  



1. Geen paniek 

Zorg dat u tijd en ruimte heeft om ehbo te verlenen, 
m.n als u met z’n twee aan boord bent 
 
Boot uit de vaarroute en beoordelen welke hulp er nodig 
is. 
 
 



2.Eigen veiligheid  

Voorkom dat u zelf gewond raakt anders bent u niet 
meer in staat om hulp te verlenen. 
 
Denk aan vuur, koolmonoxide, enz. 



3. Wat is er gebeurd ? 

 

 
Geeft u een indicatie om te handelen, vooral als u niet 
gezien of gehoord wat er is gebeurd. 
 
Kunt u het zelf oplossen ? 
 
Heeft u hulp nodig ?   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Heeft u hulp nodig? 

Marifoon   :  Kanaal 10 of 16 
  
Telefoon   :  112 of reddingsdienst 085 0655 358 
 
Geluidssein  :  4x kort 1x lang = verzoek om medische hulp 
 
Alternatieven  :  Vuurpijlen, zwaaien met vlag e.d. 



Gegevens tbv hulpverlening 

Ø Scheepsnaam 
Ø Roepnaam en of nummer 
Ø Een positie waar u 100% zeker van bent 

Ø Hoeveel slachtoffers 
Ø Soort letsel 
Ø Toedracht letsel 
Ø Welke maatregelen reeds genomen 
Ø Toestand van het slachtoffer 
 
 
 



4. Beschutting en afkoeling 

Afhankelijk waar op de boot het slachtoffer zich bevindt, wees u 
bewust van de plaats van het ongeluk.  
Zeker als het slachtoffer niet verplaatst kan / mag worden (bijv. 
rugletsel, inwendige bloedingen). 
 

In de open lucht kunnen zowel oververhitting als wel 
afkoeling van het slachtoffer voorkomen.  
 
Beiden zijn niet bevorderend voor het lichamelijk herstel 
van het slachtoffer. 
 



6. Verleen die hulp die verantwoord is: waar ? 

 
Help het slachtoffer op de plaats waar je hem/haar aantreft. 
 
Ga een slachtoffer niet onnodig verplaatsen.  
 
Verplaatsen is alleen toegestaan als er nog gevaar dreigt.  
Met het verplaatsen zou je meer letsel kunnen veroorzaken of 
kunnen verergeren. (Rautek methode) 
 
Natuurlijk geldt dit niet voor een kleine verwonding. 
 
  



Greep van Rautek 

Indien je een 
slachtoffer toch 
moet verplaatsen 





Wat te doen bij ……? 

1.  Onwel wording /flauw vallen 

2.  Hoofdletsel 

3.  Verzwikking, verstuiking en botbreuken 

4.  Verwondingen / bloedingen 

5.  Brandwonden 

6.  Oververhitting   

7.  Verdrinking / onderkoeling 



1.Onwel wording / flauwvallen 

Iemand voelt zich niet lekker 
en verliest daarbij het 
bewustzijn. 
 
-  Bij flauwvallen komt iemand al  
    snel weer bij. 
 
-  Bij andere aandoeningen blijft  
    het slachtoffer buiten bewustzijn 



Doen: bij flauwvallen               Bij onwel worden 

Ø  Aanspreken  
   (= controle bewustzijn)  

Ø  Hoofd achterover en kinlift 
   (= luchtweg vrijmaken) 
 
Ø  Kijken, luisteren en voelen 
    (= ademhaling controleren ) 

Ø  Handelen naar bevinden 

Ø  Regels EHBO 

Ø  Maak knellende kleding los 

Ø  Zorg voor voldoende frisse 
lucht 

Ø  Rustig rechtop laten zitten 

Ø  Tracht oorzaak te achterhalen 



Vrij maken van de luchtweg 

• Hoofd achterover 

• Kinlift 

• Bij kleine kinderen hoofd 
niet achterover 



Controleren van de ademhaling 

Kijken 
 
Luisteren 
 
Voelen 



Handelen naar bevinden 

Niet aanspreekbaar  
wel ademhaling: 
 
Stabiele zijligging  
            + 
blijven controleren 

Niet aanspreekbaar  
geen ademhaling: 
 
1.  Start reanimatie 

2.  Hulp halen 

3.  AED meenemen 
 



Stabiele zijligging 

 

Ø  Slachtoffer op zijn zij 
draaien 

Ø Ondersteun het hoofd 
tijdens het draaien 

Ø  Leg ene been over het 
andere 

Ø  Leg een hand ter 
ondersteuning onder het 
hoofd  

Ø Het hoofd licht voorover 



Reanimeren 

•  Start met 30 borstcompressies.  
  (druk de borstkas 5-6 centimeter in een tempo van 100-120 keer per m.) 
 
• Geef hierna 2 beademingen (mond op mond, neus dichtknijpen) 

• Als u de beademing niet kunt of wilt uitvoeren, volstaat het om alleen de 
borstcompressies uit te voeren; 

•  Sluit de AED aan als deze aanwezig is. Plak de elektroden op de borstkas 
en volg de instructies van de AED op; 



Borstcompressie 

• Plaats uw twee handen ineen 
gestrengeld in het midden van het 
borstbeen 

• Duw het borstbeen in  

• Wissel de compressies af met 
beademen 30-2 



Beademen 

• Hoofd achterover en Neus 
dichtknijpen  

• Kinlift toepassen  

• 2 x lucht in blazen 

• Uw hoofd opzij bij uitademen van 
slachtoffer 

• Doorgaan met borstcompressies 





2.Hoofdletsel 

Door val op het hoofd of een klap met een voorwerp 
 
Bij een verwonding, behandel de wond 
 
Bij verlies van bewustzijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken 
altijd medische hulp inschakelen ivm kans op hersen aandoening 
zoals hersenschudding of hersencontusie of hersenbloeding) 



3.Verzwikking / verstuiking 



Doen 

 

 

Ø    Koelen, z.n. coldpack of ijs (nooit direct op de huid) 

Ø    DRUKVERBAND in erger geval rustgevend verband (gips) 

Ø    Voet hoog en kuitspieren regelmatig aanspannen 

Ø    Pijnstilling 
   



Ontwrichting, meestal schouder of heup gewricht 

DOEN: 
 
TERUG PLAATSEN VAN DE KOP IN DE 
KOM. 
 
TIJDELIJKE ONDERSTEUNING VAN EEN  
MITELLA  



Gesloten botbreuk   Open botbreuk, infectiegevaar 

Botbreuken 

Regels ehbo              Nooit verplaatsen  
                                   
Aangedane deel ondersteunen   Niets te eten/drinken geven 



4. Verwondingen 

Algemene behandeling: 

Ø  Afdrukken 

Ø  Reinigen z.n. 

Ø  Verbinden 

Ø  Tetanus  v.a. 16de jr 

Diepe en ondiepe wonden 
 
Snij en of steek wonden 
 
Schaafwonden 
 
Aderlijke en slagaderlijke 
bloedingen 



Aandachtspunten verwondingen 

    Diepe steekwonden en verwonding door vleesmes (m.n.kip) nooit  
    sluiten ivm groei micro-organismen diep in de wond 
Ø  Doen: vochtig verband (gaasje + watten + vochtig maken) 
 
    Slagaderlijke bloedingen en/of grote aderlijke bloedingen 
Ø  Doen : wonddruk verband (gaasje + watten + rekkend verband) + M.hulp 
  
    Inwendige bloedingen 
Ø  Doen : laten liggen, wakker houden, snel medische hulp ivm shock 



5.Brandwonden 



Belangrijkste maatregel brandwonden 

Eerst water de rest komt later (minimaal 15 minuten) 

 
Geen kleding 

losmaken 
 
 

Lauw stromend 
water 



Doen bij brandwonden naast regels ehbo 

Ø 1ste graads : koelen, vaseline, pijnstilling 

Ø 2de graads : koelen, koelhouden, blaren niet doorprikken ivm infectie 

Ø 3de graads : koelen en medische hulp ivm kans op shock 

Ø Complicaties 2de en 3de graads brandwonden = infectiegevaar en    
                                                                                             uitdroging 





6.Oververhitting 

Bij oververhitting kan er sprake zijn van pijn in de spieren van armen en 
benen (hittekramp).  
 
Andere symptomen zijn hevig transpireren, hoofdpijn en misselijkheid in 
combinatie met een roodgestuwde huid (hittestuwing) of een bleke huid 
(hitte-uitputting).  
 
Bij een hitteberoerte is de lichaamstemperatuur boven de 40.5ø C. Het 
slachtoffer heeft bewustzijnsveranderingen, gedraagt zich anders dan 
normaal.  



Doen bij oververhitting 

Ø  Uit de hitte bron  

Ø  Koelen (water, foliedeken, koude ruimte) 

Ø  Bij bewustzijn laten drinken 

Ø  Niet bij bewustzijn, afkoelen en med.hulp 



7. Verdrinking / onderkoeling 

Haal iemand die lang in het water heeft gelegen 
horizontaal uit het water, niet verticaal (hart) 
 
Vervoer hem/haar op het land ook horizontaal, 
liefst met het hoofd iets lager en de benen in de 
voortbewegingsrichting  
 
Indien nodig direct alarmeren via Den Helder 
Rescue op marifoonkanaal 16 of DSC, of 
reddingsdienst bel en vertel erbij dat het om een 
onderkoelings- slachtoffer gaat. 
 
Beoordeel toestand van het slachtoffer en handel 
naar bevinden (z.n.reanimeren) 



7. Onderkoeling door verdrinking 

Ø Bescherm het slachtoffer zo snel mogelijk tegen verdere afkoeling. 

Ø Lichaam goed inpakken ook het hoofd  

Ø Warme, liefst goed gesuikerde, dranken innemen 

Ø Niet te warme douche. 

Ø Zorg voor droge kleding. 



Nooit doen bij onderkoeling! 

Ø Probeer een bewusteloos slachtoffer nooit iets te drinken te geven. 

Ø Geef nooit alcohol, want dat verwijdt de bloedvaten en kan juist daling 
van de temperatuur tot gevolg hebben.  

Ø Beweeg een onderkoeld slachtoffer zo weinig mogelijk, behandel het 
lichaam alsof het van glas is gemaakt. 

Ø Kleed het slachtoffer nooit uit in de kou 
 
 



  Heeft u nog vragen ? 



Dank voor uw aandacht 


