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                Wat 

 

Omstanders en niet-medische hulpverleners 
kunnen de overlevingskansen van slachtoffers 
van aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk 
verhogen. Door levensbedreigend bloedverlies 
meteen adequaat te stelpen, worden levens 
gered. In navolging van de VS is een campagne 
opgestart en een cursus ontwikkeld waarin 
burgers, BHV-ers, EHBO-ers, politie, brandweer 
etc. leren hoe ze levensbedreigend bloedverlies 
herkennen en stoppen. Iedere seconde telt… 
 

Waarom 

- Ervaringen van Geeraedts als traumachirurg 
en MMT-arts: Er kunnen potentieel levens 
gered worden als levensbedreigende 
bloedingen tijdig worden gestelpt.  

- Lessons learned uit terreuraanslagen Brussel, 
Parijs, Bonston enz.: Omstanders en niet-
medische hulpverleners kunnen het verschil 
maken bij slachtoffers met 
levensbedreigende bloedingen.  

- De terreurdreiging in Nederland is 
substantieel. De 1e aanslagen zijn een feit 
(Amsterdam CS, tram Utrecht). 

- Aan een levensbedreigende bloeding kun  
je binnen 2 minuten doodbloeden. 

- Het stoppen van een levensbedreigende  
bloeding middels druk op de wond, een  
tourniquet of het opstoppen van de wond is 
niet ingewikkeld, maar moet wel  
geleerd worden. 

- Het gebruik van een tourniquet en het  
opstoppen van een wond zit niet in de  
huidige EHBO richtlijnen. 

- De afgelopen decennia is veel kennis  
ontwikkeld over het behandelen van ernstige 
bloedingen binnen de medische 
hulpverlening. Deze kennis was binnen 
Nederland (en Europa) nog niet 
wijdverspreid.  

- In de VS bestaat het breed gedragen initiatief 
‘stop the bleed, save a life’. In 
Nederland/West-Europa was deze aandacht 
er niet, maar kenden we wel het voorbeeld 
van omstanderhulp m.b.v. een AED. 

- Omstanders, BHV, 
evenementenhulpverlening, politie, 
brandweer zijn meestal eerder ter plekke dan 
de medische hulpverlening. 
 

Uitrol en samenwerking 

Vijf traumaregio’s hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend 
in 2018. Vier van hen geven cursussen; één regio is nog in 
voorbereiding. Opgeleide instructeurs geven op diverse plekken in het 
land open-aanbod cursussen. Ook zien we instructeurs die bij een 
eigen vereniging of bedrijf worden gevraagd om cursussen te geven.  

 

         
 

 
 
 

           Aantallen cursisten opgeleid 

           

 2017 2018 TOTAAL 

basiscursisten 1357 4664 6021 

instructeurs incl. 
senior-instructeurs 387 389 776 

TOTAAL 1744 5053 6797 
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