
	  

Behandeling	  kwallenbeet	  

	   	  
 

Inleiding:	  

-‐ Kwallen zijn ongewervelde holtedieren en bestaan voor ongeveer uit 95% water.  
De meeste soorten zijn doorzichtig, wat ze in open water bijna onzichtbaar maakt.  

-‐ Kwallen worden gevonden over de hele wereld (meer dan 200 soorten). Verreweg de meeste 
van deze soorten leveren voor de mens geen problemen op, ook niet de kwallen die voor de 
Belgisch-Nederlandse kust voorkomen. De meest dodelijke leven in de Indo-Pacifische en 
Australische wateren.  

	  

	  
	  
Mechanisme	  van	  een	  kwallenbeet	  

 
-‐ De reacties die opreden na het contact met een kwal, zijn het resultaat van de ontlading van 

duizenden microscopisch kleine capsules, de netelcellen (de nematocysten). Deze 
netelcellen bevinden zich meestal op de tentakels, maar soms ook op de hoed.  

-‐ Elke netelcel bevat op haar beurt een dunne, opgerolde buis die is ondergedompeld in gif en 
gewapend is met kleine naaldjes, soms in de vorm van een harpoen. 

-‐ Onder invloed van een mechanische (contact met een prooi) of chemische stimulus (zoet 
water,…) worden ze afgeschoten uit de capsule en wordt gif (toxines) vrijgegeven. De 
intensiteit van de reactie is afhankelijk van het contactoppervlak met de tentakels en van het 
type gif, dat van soort tot soort verschilt. 

-‐ Indien een grote prooi zich losrukt ( vb mens) kunnen restjes van de tentakels achterblijven 
o Deze blijven in een vertraagde reactie gif afscheiden  
o Moeten voorzichtig verwijderd worden 

-‐ VERMIJD contact met een onbedekt lichaamsdeel. 
-‐ VERMIJD contact met aangespoelde kwallen!! Netelcellen blijven actief zelfs als ze droog 

zijn.  
-‐ Gif van kwallen is sensibiliserend, wat wil zeggen dat herhaald contact een allergische reactie 

kan veroorzaken 
-‐ Gif van kwallen is thermolabiel en kan lokaal geneutraliseerd worden door middel van warm 

zeewater (45°-50°). 
	  

	  

	  



Wat stel je meestal vast? 

	  
• 	  Contact met kwallen kan drie soorten reacties geven: 

1. lokale symptomen, beperkt tot de contactzone (meest voorkomend) 
2. algemene symptomen door allergische reactie 
3. algemene symptomen door algemene vergiftiging (zeldzaam) 

• Lokale symptomen 
1. Directe pijn ( verschillend in intensiteit ) 
2. Huidletsels 

a. Dikwijls streepvormig, gelijkend op brandwonde 
b. Nadien progressieve ontsteking van de huid met 

roodheid, zwelling, jeuk en blaarvorming (opgepast 
voor bijkomende infectie) 

c. Kunnen littekens met pigmentvorming (verkleuring) achterlaten

 
 

• Allergische reactie 
1. algemene malaise,  
2. zwelling van de lippen, tong, het gezicht 
3. ademhalingsproblemen 

• Algemene symptomen van vergiftiging 
1. duizeligheid, braken,  
2. diarree, spierpijn, verwardheid, shock… 

	  
	  

Wat doe je? 

	  
• Lokale reactie 

1. Spoel de aangetaste huid met zeewater ( bij voorkeur licht opgewarmd tot 45° à 
50°C). 

a) Gebruik hiervoor GEEN ZOET water!  
b) Gebruiik ook geen URINE op aangetaste zone! 

2. Zichtbare tentakels kunnen door middel van een pincet of wattenstaafje verwijderd 
worden.  

3. VERMIJD wrijven of schuren met zand op de aangetaste zone. Om onzichtbare 
tentakels te verwijderen kan men scheerschuim aanbrengen en voorzichtig schrapen 
met de rand van een stukje karton of bankkaart, van de tenen of vingers naar boven 
toe.  

4. Desinfecteer de aangetaste zone 
5. Pas lokale (pijn)behandeling toe door middel van:  

a. Afkoeling ( ijs ) 
b. Lokale jeuk- en pijnwerende zalf ( zoals tegen insectenbeten met  

bv. Fucicort® zalf)  
6. Symptomen verdwijnen meestal na 24Hr ( soms tot 72 Hr ) 
7. Bij aanhoudend pijn en/of ontsteking: arts raadplegen 
8. Indien ook aantasting van het oog: arts raadplegen 
9. Vermijd contact met zonlicht om littekenvorming en verkleuring te voorkomen 

	  
• Allergische reactie of symptomen van vergiftiging = MEDISCHE URGENTIE 

 
	  

	  



Drinkwatervoorziening	  

 
Drinkwatervoorziening is één van de belangrijkste aandachtspunten op een zeilboot.  
 

	  

	   Te onthouden: - Neem STEEDS een VOLDOENDE voorraad drinkwater aan boord. 
   - Voorkom het drinken van BESMET water. 

	  

	  
!! VOORKOM BESMETTING van drinkwatertank!! 

 
 
STAPPENPLAN 
 

1) ONTSMETTING van de drinkwatertank 
2) Werk steeds hygiënisch 
3) Ververs regelmatig de volledige inhoud 
4) Controleer regelmatig leidingen en tank 
5) Aandacht voor drinkbaar water in het buitenland 
	  

Het ontsmetten van een drinkwatertank 

1) Besteed hier vooral aandacht aan 
a. Bij start van een nieuw zeilseizoen 
b. Bij werkzaamheden aan tank en/of leidingen 

2) Vul de tank met een mengsel van Natriumhypochloriet en vers drinkwater.  
a. Hypochloriet bestaat in verschillende vorm ( poeder, tabletten ) en in vloeibare 

vorm. 
b. Handig zijn de “kant en klare” vloeibare producten zoals bv Hadex en  

Drinkwell Chloor. 
c. Gebruik een correcte dosering!! Raadpleeg hiervoor steeds de handleiding 

3) Open de kraan totdat ook de leidingen zijn gevuld. 
4) Laat het mengsel 24 uur in de tank en de leidingen staan. 
5) Spoel daarna de tank en leidingen een paar keer goed door met schoon en vers 

drinkwater. 
6) Als preventie tegen verdere infectie kan het volgende worden toegepast: 

a. Het chloreren van het water met een concentratie tussen de 0,1 en 0,5 mg actief 
chloor per liter water ( opgepast!! Chloor verdampt langzaam maar zeker, er 
bestaan systemen om de concentratiegraad regelmatig te meten!! )  

b. Bij zilver ionisatie ( vb zilverzouten ) worden zilver ionen aan het water toegevoegd 
( PS/ deze methode is minder geschikt voor het desinfecteren van een tank ) 

	  

Werk steeds zo hygiënisch mogelijk 

 
1) Werk steeds met propere handen 
2) Maak de uiteinden van de vulslang proper (met zeep of detergent) en spoel de vulslang 

eerst goed door.  
3) Zorg dat er bij het vullen geen vuil in de tank komt. 
4) Laat na het vullen de vulslang helemaal leeglopen. 
5) Zowel watertank als vulslang bewaren en/of plaatsen in een koele donkere ruimte om 

bacterie- en algengroei tegen te gaan. 
	  

	  



	  

Aandacht	  voor	  waterkwaliteit	  in	  het	  buitenland	  

 
1) Controleer de betrouwbaarheid van het drinkwater via allerlei officiële informatiekanalen 
2) In geval van twijfel: 

a. Chloreren van drinkwater met minimale concentratie variërend tussen de   
0,1 mg ( minimale dosis ) en 0,5 mg actief chloor per liter water.  

b. Gebruik enkel flessenwater en controleer steeds of de verzegeling van de flessen 
intact is. 

c. Breng het water even aan de kook voor gebruik ( even tot kookpunt brengen is 
reeds voldoende doeltreffend ) 

	  
	  
	  
	  
Het	  berekenen	  van	  een	  voldoende	  voorraad	  aan	  drinkwater	  

 
	  

	   Te	  onthouden:	   	  1,5	  à	  2	  liter	  drinkwater	  per	  dag	  /	  opvarende	  
	  

 
Inleiding 

 
Een exacte berekening is moeilijk omwille van een groot aantal variabelen zoals:   
geslacht, vetgehalte, gestalte, fysieke paraatheid, medicatie, ziekte, klimaat, 
luchtvochtigheid, inspanningen, kledij etc….  

Berekening 

 
1) Basaal metabolisme van een doorsnee volwassene:  

a. Het geschat vochtverlies bedraagt 1500 à 1800 ml per dag  
( via huid, ademhaling, urine, stoelgang ) 

2) Dit verlies moet gecompenseerd worden via voeding en drank 
a. Normale voeding staat eveneens garant voor een zekere vochtrecuperatie 
b. De metabolische processen produceren eveneens vocht ( ongeveer 200 ml per 

dag)  
c. Afhankelijk van de voeding moet dus enkel nog het verschil aangevuld worden 

met extra vochtinname zoals koffie, water, thee etc. 
3) De extra vochtinname ( ongeacht welk type drank ) kan op deze manier geschat worden 

op 500 à 1000 ml per dag. 
4) Uiteraard betreft deze berekening enkel het basaal metabolisme ( = volledige 

rusttoestand ).  
Het totaal verbruik/verlies zal in belangrijke mate verder beïnvloed worden door: 

a. Klimatologische omstandigheden ( temperatuur, luchtvochtigheid, kledij, 
beschermingsmogelijkheden, wind,  etc ) 

b. Inspanningsgraad ( tenzij bij belangrijke herstellingen/beschadigingen/problemen 
zal dit op een zeilboot eerder gering zijn ) 

 
 
 
 
 
 



Nog	  enkele	  belangrijke	  weetjes	  

 
1) Probeer in de mate van het mogelijke de vochtinname te spreiden over 24 Hr ( door 

middel van regelmatige kleine hoeveelheden ) 
2) De kleur van de urine is een belangrijke indicator  

a. onvoldoende vochtinname veroorzaakt een intensere en diepere kleur 
b. opgepast voor verkleuring door voeding en medicatie  

3) Ook de frequentie van het urineren neemt af bij onvoldoende vochtinname 
4) Eerste klachten bij vochttekort: droge mond, misselijkheid, hoofdpijn, vermoeidheid, 

spierpijn, gemoedstoestand… 
5) In het geval van belangrijke rantsoenering is het nuttig de individuele gegevens bij te 

houden ( vb logboek ) 
a. Bijhouden van de dagelijkse hoeveelheid vochtinname per persoon 
b. Noteer frequentie van het urineren + inschatting van de hoeveelheid 

 
 

	    



 
 

Traumatische	  amputatie	  van	  de	  vinger	  

	   	  
	  
	  

	   Te onthouden: - Is GEEN levensbedreigende situatie 
   - Is een chirurgische URGENTIE 

	  

	  

	  
Wat doe je? 

	  
• Denk altijd eerst aan de veiligheid van boot en medepassagiers 
• Slachtoffer verzorgen 

1. Stel het slachtoffer gerust	  
2. Leg een drukverband aan ter hoogte van de bloedende vingerstomp	  
3. Laat	  het	  slachtoffer	  zitten	  of	  liggen	  +	  observatie	  

• Geamputeerd	  lichaamsdeel 
1. Ga	  op	  zoek	  naar	  het	  afgerukt	  lichaamsdeel 
2. Voorzichtige	  manipulatie	  +	  zo	  steriel	  mogelijk	  verpakken	  (	  compres,	  plastiek	  zakje	  ) 
3. Bewaar	  zo	  koud	  mogelijk	  (	  NOOIT	  onbeschermd	  rechtstreeks	  op	  ijs	  ) 

• Chirurgische urgentie 
1. Hoe sneller de behandeling kan plaatsvinden, hoe groter de kans op een goed 

resultaat 
2. Contacteer de hulpdiensten via de boordradio 

 
	  

	   	  



 
 

Verslikking	  

	  
 
 
Wat stel je vast? 

	  
• Lichte verslikking 

1. Het slachtoffer kan hoesten 
2. Het slachtoffer kan ademen 
3. Het slachtoffer kan praten 

 
• Ernstige verslikking = !!!URGENTIE!!!! 

1. Het slachtoffer kan niet hoesten, ademen of praten 
2. Hevige paniekreactie!! 

 
 
 
Wat doe je? 

	  
• Denk altijd eerst aan de veiligheid van boot en medepassagiers 
• Probeer zo snel mogelijk de luchtwegen vrij te maken door achtereenvolgend 

1. 5 X slaan (rugslag) tussen de schouderbladen 
2. 5 X Heimlich-maneuver (buikstoot) 

• Herhaal dit zo lang als nodig 
• Bij bewustzijnsverlies 

1. Leg het slachtoffer zo voorzichtig mogelijk neer 
2. Opstarten reanimatie indien nodig  
3. Verwittig de hulpdiensten via boordradio 

 
 
	  
Rugslagen 

 
 
 
1. Ga naast en een beetje achter het slachtoffer staan.   

 
2. Ondersteun met een hand de borstkas en buig het 

slachtoffer goed naar voren. Zo zal het voorwerp als het 
losschiet naar buiten komen en niet dieper in de luchtweg 
terechtkomen.  
 

3. Geef maximaal 5 stevige slagen tussen de schouderbladen   
van het slachtoffer. Doe dit met de hiel van je vrije hand.   
Elke slag moet bedoeld zijn om het voorwerp te verwijderen.  
 

4. Controleer na elke slag of de luchtweg vrijgemaakt is. Als   
het voorwerp verwijderd is, is het niet nodig om de overige 
slagen te geven. 

 
 
 
 

	  
	  
	  

	  



	  
	  
Buikstoot of Heimlich maneuver 
 
 

1. Laat het slachtoffer zitten of staan 
 

2. Ga achter het slachtoffer staan en breng je beide armen rond de 
bovenstreek van de buik. 
 

3. Fixeer het slachtoffer of de rugleunig goed tegen de knie om kracht uit 
te oefenen 
 

4. Buig het slachtoffer naar voren. 
 

5. Maak een vuist met dominante hand ( duim in vuist ) en plaats die 
tussen de navel en de onderste punt het borstbeen. 
 

6. Neem de vuist met je andere hand vast. Trek je vuist krachtig naar 
jezelf en naar boven toe. Doe dit in een vloeiende beweging en maximaal 5 keer. 

 
 
Opgepast: 
 
Buikstoten kunnen ernstige inwendige beschadigingen veroorzaken. Verwijs een slachtoffer dat 
buikstoten heeft gekregen altijd door naar een arts voor verder onderzoek.  
 
Een slachtoffer dat blijft hoesten, last heeft met slikken of het gevoel heeft dat er iets in zijn keel 
zit, verwijs je eveneens door naar een arts.  

 
Als een zwangere vrouw zich verslikt, dan handel je zoals bij een volwassen slachtoffer. Omdat je 
bij een zwangere vrouw moeilijk je armen rond de buik kan brengen en buikstoten bovendien 
letsels bij het ongeboren kind kunnen veroorzaken, geef je geen buikstoten maar wel borststoten. 
( hand plaatsen op onderste helft borstbeen in plaats van de bovenstreek van de buik ) 

 
	    

	  



 
Diabetespatiënten	  

	  
	  

	   Te	  onthouden:	   -‐	  zeeziekte	  kan	  ernstige	  stoornissen	  veroorzaken	  
	   	   	   -‐	  ernstige	  stoornissen	  kunnen	  leiden	  tot	  comateuze	  toestanden	  =	  URGENTIE	  

	  

 
Inleiding 

 
Met diabetespatiënten bedoelen we patiënten die leiden aan suikerziekte 

We kunnen te maken hebben met 2 soorten diabetespatiënten: 

1. Diabetici die geen insuline moeten inspuiten 
a. Deze personen moeten medicatie (pillen) innemen 
b. Ze volgen een suikerarm dieet 

 
2. Diabetici die insuline moeten inspuiten 

a. Dit is een meer gevaarlijke vorm van suikerziekte 
b. Deze personen moeten op één of andere manier insuline toegediend krijgen ( via 

injecties ) 
c. Bij deze patiënten is er een min of meer gecontroleerde manier van eten en 

medicatietoediening noodzakelijk. 
 
 

Aandachtspunten bij zeiltochten 

1. In het geval van langere tochten met sterk gewijzigd leef- en slaappatroon: 
a. Vooral bij diabetici die insuline moeten inspuiten en die hierdoor leven volgens een 

welbepaald regelmatig patroon ( eten, slapen, gecontroleerde inspanningen, 
controle van de bloedwaarden etc ) 

b. In het geval van een sterk gewijzigd leefritme ( wachtlopen aan boord ) zal het 
behandelingsschema steeds extra aandacht vragen met enkele aanpassingen tot 
gevolg 
 

2. Zeeziekte 
a. Zal altijd leiden tot een sterk gestoord eet- en drinkpatroon 
b. Bovendien is de diabetespatiënt op dat ogenblik NIET meer in staat tot voldoende 

zelfcontrole en zelfdiscipline!! 
c. Observatie van de zieke is STEEDS noodzakelijk!! 

 
3. Gewijzigde lichaamsactiviteit 

a. Actief zeilen ( en zeker bij slecht weer ) verhoogt in sterke mate de lichamelijke 
activiteit. 

b. Deze toegenomen lichaamsactiviteit kan na een aantal uren een grote invloed 
hebben op de glycemiewaarden van een diabetespatiënt. 

	  

	  

	  

	  

 



Wat	  moet	  je	  op	  voorhand	  zeker	  doen?	  
	  

• Vraag naar hun behandelingsschema 
1. Zijn er aandachtspunten? 
2. Hoe dikwijls moet er gegeten worden? 
3. Wat is hun behandelingsschema? 

• Vraag uitleg over de techniek van insulinetoediening 
1. Op welke manier moet insuline toegediend worden? Dosering? 
2. Zorg dat je deze taak zelf kan uitvoeren. 

• Vraag uitleg over de wijze waarop ze hun glycemiewaarden zelf controleren 
1. Diabetespatiënten controleren regelmatig hun suikerspiegels wat kan leiden tot een 

aanpassing van het behandelingsschema. 
2. Vraag hierover uitleg 

 
 
Mogelijke	  problemen?	  
	  

• Suikerspiegels te laag 
1. Kan leiden tot PLOTS bewustzijnsverlies 
2. Wordt soms voorafgegaan door zweten, onbehaaglijk gevoel en gedragsstoornissen 

 
• Suikerspiegels te hoog 

1. Kan een hyperglycemisch coma veroorzaken = MEDISCHE URGENTIE 
2. Symptomen meestal progressief verergerend in de tijd ( uren tot dagen ) 

a) Sterk toegenomen dorstgevoel,  
b) Frequent en veel urineren 
c) Vermoeidheidsgevoel 
d) Misselijkheid, braken, buikpijn 
e) Bewustzijnsstoornissen, verergerend tot een comateuze toestand 

 
 
Behandeling?	  
	  

• Wanneer suikerspiegels te laag 
1. Indien het slachtoffer nog bij bewustzijn 

a) Toedienen van suikerrijke dranken  
b) Toedienen van suikerrijke voeding 

2. Indien het slachtoffer NIET bij bewstzijn 
a) GEEN drank of voeding toedienen 
b) Controle van de vitale functies 
c) Controleer of de luchtwegen vrij zijn 
d) Plaats het slachtoffer in een stabiele zijligging en dek warm toe 
e) Verwittig de hulpdiensten via de boordradio = medische urgentie 
f) Blijvende observatie van het slachtoffer 

3. Indien mogelijk: controleer de bloedspiegels 
 

• Wanneer suikerspiegels te hoog 
1. Indien het slachtoffer nog bij bewustzijn 

a) Controle van de bloedspiegels 
b) Toedienen van insuline in functie van de bloedspiegel 

2. Indien het slachtoffer bewusteloos 
a) GEEN drank of voeding toedienen 
b) Controle van de vitale functies 
c) Controleer of de luchtwegen vrij zijn 
d) Plaats het slachtoffer in een stabiele zijligging en dek warm toe 
e) Verwittig de hulpdiensten via de boordradio=medische urgentie 
f) Controleer de bloedspiegels + eventueel in overleg met hulpdiensten insuline 

toedienen 
 

	  



 
 

Basisreanimatie	  –	  Gebruik	  van	  een	  AED-‐toestel	  

	  

	   Te onthouden: - PRIORITEIT 1 blijft de manuele reanimatie ( geen tijd verliezen! ) 
- Is een aanvullend hulpmiddel tijdens reanimatie  

   - Steeds gebruiken indien beschikbaar 
   - GEVAAR op ogenblik van toediening elektrische schok: AFSTAND houden 

 
 
Definitie  

	  
• AED – toestel  of Automatisch Extern Defibrillatie-toestel (2 types ) 

1. Semi-automatisch toestel: hulpbieder moet defibrillatietoets ZELF indrukken 
2. Automatisch toestel: alles gebeurt volautomatisch 

• Is dikwijls beschikbaar op publieke plaatsen ( ook jachthavens ) en wordt aangeduid door 
middel van een groen pictogram ( zie hieronder )            
 

 

 
 
Enkele statistische gegevens 

	  
• In Europa : 700.000 hartstilstanden per jaar 
• Overleving tot ontslag uit het ziekenhuis: 5 à 10 % 
• Vitaal element: onmiddellijke reanimatie 
• Vroegtijdig reanimeren en onmiddellijk defibrilleren (binnen de 2 min.): verhoogt in belangrijke 

mate de overlevingskans  
 
 
 
 
Werkwijze 
 
1.	  Kenmerken	  

• Prioriteit 1 blijft de reanimate!! 
o Geen tijd verliezen 
o Laat iemand anders het AED-toestel halen  

• Het toestel zal alle uit te voeren handelingen mondeling meedelen. 
• Het toestel beschikt over een scherm. 
• Men kan rustig verder reanimeren terwijl de elektrodes aangekoppeld zijn. 
• Tijdens de reanimatie blijven luisteren naar de aanwijzingen van het AED-toestel!! 
• Voordelen: 

o De aanwezigheid van een hartfunctie ( pols ) wordt zichtbaar. 
o Hartfalen door ritmestoornis kan behandeld worden. 

	  



 
 
2. Het opstarten 

 
• Ofwel via het openklappen van het deksel 

 
• Ofwel via het indrukken van een “aan-uit” knop 

	  

	  

	  

3. Bevestig de elektrodes ( 2 patches )  
 

• Haal beide elektrodes uit het AED-toestel 
 

• Bevestig de elektrodes op de ontblote borstkas (op de aangewezen plaats) 
	  

	  

4.	  Ritmeanalyse	  

• Raak het slachtoffer NIET aan en luister naar het toestel  
• Mogelijke resultaten: 

o Ofwel toedienen van een elektroschok 
o Ofwel doorgaan met manuele reanimatie 

	  

	  

5.	  Indien	  elektroschok	  

• Hou afstand – raak het slachtoffer niet aan!! 
• Hou ook anderen op afstand!! 

	  

6.	  Na	  toedienen	  elektroschok	  (	  of	  wanneer	  geen	  elektroschok	  nodig	  )	  

• Hervat de reanimatie 
• Blijf luisteren naar de instructies van het AED-toestel 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


