
HULPMIDDELEN STOP DE 
BLOEDING-RED EEN LEVEN

Tourniquet 1:
Links een originele (oranje) C.A.T. tourniquet, rechts de uit China afkomstige 
(zwarte) tourniquet.

Tourniquet 2:
Het is duidelijk dat de C.A.T. tourniquet een stuk groter is. Vraag is of een dik bovenbeen 
goed in de zwarte tourniquet past. Daarom is het gebruik in de praktijk niet aan te bevelen.

Tourniquet!)
Voor het oefenen op een bovenarm is de zwarte tourniquet goed bruikbaar. Omdat 
het stevig (pijntijk) aandraaien op een gezond persoon onwenselijk is, kan er met 
1 slag geoefend worden.

Nu het Oranje Kruis en het Rode Kruis ‘Stop de bloe

ding' als lesstof en examenstof hebben opgenomen 
zullen EHBO-verenigingen en EHBO-instructeurs hierop 
moeten anticiperen. Eén van de aandachtspunten is het 
ondersteunend materiaal. Wat moet een instructeur of 
vereniging aanschaffen en wat zijn de kosten hiervan?

Inst' ucteurs die een zelfstandige onderneming voeren zullen regelma
tig gebruik maken van het 'Stop de bloeding materiaal' en de kosten 
kunnen uitspreiden over diverse lessen en meerdere jaren. Hierdoor 
zal de investering niet significant op de nettowinst drukken. Dit ligt 
anders bij kleine verenigingen die de hulpmiddelen slechts een paar 
keer per jaargebruiken. Zij hebben te maken met een flinke extra 
kostenpost, in dit artikel zetten we de investeringen en alternatieven 
op een rij.

De cursus 'Stop de bloeding - red een leven’ bestaat uit drie onderde
len: het aanleggen van een traumazwachtel, het opstoppen van een 
wond met hemostatisch gaas en het aanleggen van een tourniquet. 
De marktprijzen zijn voor deze hulpmiddelen - rnede doordat dit een 
nichemarkt is - redelijk hoog. Traumazwachtels, 10 centimeter breed, 
worden voor diverse prijzen aangeboden, zo tussen de € 4,25 en € 10. 
Door de hoge verschillen loont het de moeite de prijzen van verschil
lende leveranciers te vergelijken. Een oefentourniquet kost iets meer 
dan € 40 en een oefenbak voor wondopstopping ongeveer €130. Wie 
één complete set koopt is dus ongeveer € 175 kwijt en dit is exclusief 
het hemostatisch oefengaas. Hemostatisch oefengaas kost tussen de 
€ 15 en € 20 per pakje.

Om alles wat realistischer te maken zijn er nog oefenfantomen te 
koop. In Nederland kost een fantoom en bloedpomp tussen de € 500 
tot € 600, exclusief het kunstbioed. Een flinke aanschaf, maar het wer
ken met deze fantomen laat de cursisten wel ervaren, hoe de omstan- 
digheden zijn als er met een bloedende wond wordt gewerkt.
Het zijn serieuze bedragen, maar het materiaal is dan ook van goede 
kwaliteit. Overwogen kan worden om een tourniquet aan te schaffen, 
die voor normaal gebruik bestemd is. De C.A.T. tourniquet, die in Ne
derland vooral gebruikt wordt, is er in twee kleuren, oranje en zwart. 
De oranje uitvoering is bestemd voor burgergebruik, de zwarte voor 
militak gebruik. Dit laatste is logisch, want gewonde militairen willen 
met een fel oranje band liever niet als schietschijf dienen voor de vij
and. Omdat de burgeruitvoering oranje is kan worden o . er ■: c-gen om 
de zwarte tourniquet voor het oefenen aan te schaffen. De b? sparing 
daarop is ongeveer € S per tourniquet ten opzichte van de blauwe 
oefentourniquet.

Ook met de besparing op de tour nique-t is rte aanschaf neg sreeds 
fors en als een vereniging hier geen geld voor heeft, dan t-an worden 
overwogen om een gastles te laten ver zorgen doe t iemand die deze 
materialen in eigen bezit heeft. Hierbij is men afhankelijk van de be
schikbaar heid van een dergelijk persoon en bovendien is het de vraag 
welk kostenplaatje hier aan hangt.



D.'scim,; i: i kunnen dtifolijkf- oe^nmotenjltn
bij cnkffc- |j.3rtii>'n j-:.?hiH»rd worden, zoaH bij 
voorbeeld bij het Mets centrum in Bilthoven.

Et ?ijn daarnaast ook nog wat ültematievon 
\ oor het oefenen, die veel goedkoper zijn, 
maar daarbij in kwaliteit inboeten.
Zo zijn er vanuit China goedkope teurniquen.- 
te bestellen. Om de proef op raml 1 
men hebben we voor € 3,17 bij AiiErtpress een 
tourniq > r gek »dtt.Uz.vi ■ n \v> idhü 
geleverd en meteen vielen er wat zaken op Hij 
is veel kor ter is dan de originele (oranje) tour
niquet. Verder voelt de spil minder 
dan bi( het origineel. De spil is wat duni 
korter. Hvt aanleggen gaat verder prima. Als 
deze tourniquet slechts enkele keren pei jaat 
als oefentourniquet wordt gebruikt en de spil 
wordt niet meer dan één slag aangedraaid, 
dan is het een goedkoop alternatief.

Een oefenbak voor wondopstopping kan 
eenvoudig zelf gemaakt worden van een bakje 
met daarin een stuk schuimrubber. In het mid

Opitopbakl:
Een stukje huisvlijt met een Ikea bakje en een stuk schuim
rubber. Om het nog wat meer op huid te doen lijken kan er 
een vleeskleurige tatexlaag aangebracht worden en ken de 
wondrand wat roder gemaakt worden. De kostprijs gaat 
dan wel omhoog.

Opstepbak 3:
Het dichtdrukken van de bloeding in de wond gaat goed 
metdeielfgemaaktebak

denwtnh ! chuimrubbi word < nsn 
gemaakt van CtotSceiKimos-n c;. zo'n 5 een 
fimete-' diep. Er kaï > war scnuimi ubber uil het 
gat worden ver .vijdeid om vrat meet ruimte 
voor hetopstopg.tus t>. maken aan de binnen

Welke oplossing er ook wordt gekozen.

Opatopbak 2:
Voor het afsnijden van grote delen kan een hobbymes wor
den gebruikt en de schaar wordt gebruikt om kleine stukje 
bij de knippen. Mocht het schuimrubber dunner lijn en te 
ver in de bak wegtakken, dan kan de onderkant opgevuld 
worden met bijvoorbeeld karton, hout of droog tand.

Opstopbak 4:
Om de wond op te vullen met hemostatlsch gaas kan in een 
oefensessie een gewoon rolletje hydrofiel gaas warden 
gebruikt.

minimaal óen set ptofessiom el materiaal 
: ara. I.nflt n i: in (■ velen. C irsistefl

Kunnen dan eveneens oefenen met matei i 
aaidi i meet ;ij:-i opwal mi n in de praktijk 
tegenkomt en de set kan gebruik t worden

zit. Meestal verstaat men ondereen slag 360 
graden, maar in liet geval van een tourniquet 
wordt mot een slag 180 graden bedoeld. Om 
verwarring te voorkomen had men misschien 
beter over drie keer een halve slag kunnen 
spreken, maar zo wordt het niet gedoceerd.

Als de tourniquet is aangelegd, is vastgezet en 
de spil enkele slagen is gedraaid, dan leggen 
we het uiteinde van het klittenband over do 
spildip en de spil. Er blijft dan, bijvoorbeeld bij 
di uin . U'\' 'i -u.il- Miti ili/.iid los li nigi .,. 
Soms wil met hier nog iets mee doen, maar 
dat te geen instructie die dooi d< importeur 
van de methode (di. Geeraedts van het VUmt) 
voor EHBO'er s wordt voorgeschreven. Dit 
klittenband kan gewoon blijven hangen. De 
spilclipsluiting wordt aangebracht en ck tijd 
genoteerd.

Zie voor een duidelijke insfcructiefilm 
https://youtu.be/RZama5rAiJo

Als eer, slao htoffer onderkoeld is, er is een 
tourniquet aangelegd en het slachtoffer is 
ingepakt met reddingsdekens, hoe weten 
de halpveileners dan dat het slachtoffer een 
tour niquet heeft? Moeten we de tourniquet 
zichtbaar laten.- Deze vi aag hebben we voor - 
gelegd aan het Mets center. Hei antwoord dal 
we van éér > van de docer iten tc-r ugkregen was: 
"Mijr advies is om het slachtoffer helemaal in 
te (jakken, het risico dat de tourniquet over 
het hoofd wordt gezien is nihil. Ambulance 
personeel is ei op getraind om ACTUD een 
inspectie te doen van hun patiënt, daarbij 
zal een patiënt met tourniquet (bloedverlies) 
extia zorg behandeling/bevvaking nodig 
hebben en zal een tour niquet niet gemist 
worden."

kant. In ons geval werd ei een Ikea bakje van fc 
3.9:1 gebruikt en het schuimrubbei werd 
uit een oude matras gesneden 
De totale set, tourniquet en 
wondstopbak kwam hier 
mee op €7,16. Zelfs als 
het schuimrubber ge
kocht moet. worden 
dan is de prijs voor 
een dergelijke set 
nog maar ongeveer 
€ 15. De duurder e 
hulpmiddelen die op 
de markt zijn, zijn van 
beter kwaliteit, maar als 
kosten een groot probleem 
zijn. dan kan er toch geoefend 
worden zoals de foto’s laten zie' *

Meestal 
verstaat men onder 
een slag 360 graden, 
maar in het geval van 
een tourniquet wordt 

met een slag 180 
graden bedoeld

voor ex, h n -i lui ‘heeft meei I ki 
bankrekening kan daar naast ook nog een 

fantoom aanschaffen. Of .s hier 
ook een creatieve oplossing 

voor? De redactie ho tdit 
k. graag van u.

Nog enkel aanvullin
gen over het gebruik 
van dv tourniquet

Soms ontstaat er een 
misverstand over het 

begrip'slag'. Er wordt 
gedoceerd dat despil van 

de tourniquet maximaal 3 
lagen mag worden gedraaid. 

Verder wil ook niet, want dan is I iet 
einde van de lus bereikt waar hij aan vast

https://youtu.be/RZama5rAiJo

