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In dit boek worden de levensreddende handelingen besproken

die u als manschap moet kunnen uitvoeren. Levensreddende

handelingen en het Landelijk Protocol Levensreddend handelen

door de brandweer (LPLHB) maken onderdeel uit van de lesstof

voor de leergang Manschap a.

De eerstehulpmaatregelen van de manschap
Alsmanschapmoet u goedwetenwat uw taken en bevoegdheden

zijn in de verschillende fasen van een hulpverleningssituatie.

Voorop staat dat u geen medische diagnoses stelt of medische

handelingen verricht. Deze takenmogen alleenworden uitgevoerd

door medisch personeel dat daarvoor ook is opgeleid.

De manschap past levensreddende handelingen toe in

brandbestrijdings- en technische hulpverleningssituaties, in

ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en bij

waterongevallen. In deze situaties weegt de manschap de

veiligheid af ten opzichte van de opdracht van de bevelvoerder

en maakt zelfstandig een inschatting van de situatie en de

gevolgen daarvan voor hemzelf, het slachtoffer, zijn collega-

hulpverleners, zijn materiaal en de omgeving.

Het Landelijk Protocol Levensreddend handelen door de brandweer
Omdat de eerstehulpmaatregelen van de brandweer overeen

moeten stemmen met de maatregelen die de ambulancezorg

neemt, is in 2004 het 'Landelijk Protocol Levensreddend handelen

door de brandweer' (LPLHB) ontwikkeld. Door dit protocol te

volgen kan de brandweer het ambulancepersoneel ondersteunen.

Wanneer de brandweer eerder op de incidentplaats arriveert dan

de ambulance, kan zij alvast een begin maken met het verlenen

van eerste hulp aan slachtoffers. Deze eerste hulp is vooral gericht

op het bewaken en veiligstellen van de vitale functies (ABC: airway

(luchtweg), breathing (ademhaling), circulation (bloedsomloop)).

Bij aankomst van de ambulance zetten de

ambulanceverpleegkundigen vervolgens de (medische)

behandeling in. Ook hierbij kan de brandweer op verzoek van de

ambulanceverpleegkundigen ondersteuning bieden. Als de

werkwijzen en het begrippenkader van beide hulpdiensten op

elkaar aansluiten, komt dit het slachtoffer ten goede!

U voert dus die levensreddende handelingen bij het slachtoffer

uit, die passen binnen uw functie van manschap. Dit boek biedt

u ondersteuning bij het leren van die handelingen. Het boek sluit

aan op het Landelijk protocol levensreddend handelen door de

brandweer (versie 3.0) en bij de nieuwe Nederlandse

Reanimatierichtlijnen (2010).
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Opbouw van dit boek
Het boek begint met een aantal 'basishoofdstukken':

– hoofdstuk 1 Protocollair handelen

In dit hoofdstuk leest u hoe u met het LPLHB en het handelen

volgens protocollen omgaat.

– hoofdstuk 2 De ABCDE-methode

De ABCDE-methode is de basis voor het verlenen van eerste hulp

door de brandweer. Alle protocollen zijn volgens deze methode

opgebouwd.

Centraal in het LPLHB staat het protocol 5.1.9 Algemeen onderzoek

slachtoffer. Met behulp van dit protocol kunt u de toestand van

elk slachtoffer op eenzelfde wijze beoordelen en nagaan wat hem

mankeert. Hierbij houdt u een vaste volgorde aan. U gaat daarbij

te werk volgens de ABCDE-methode.

– hoofdstuk 3 Veiligheid

Hierbij gaat het zowel om uw eigen veiligheid als die van uw

collega-hulpverleners, omstanders en slachtoffers.

– hoofdstuk 4 Nazorg

Met nazorg wordt niet alleen de nazorg bedoeld aan

brandweermensen die een schokkende gebeurtenis hebben

meegemaakt,maar ook aan familie en omstanders. Aan deze vorm

van nazorg kunt u alsmanschap eenwaardevolle bijdrage leveren.
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Vervolgens komen conform de ABCDE-methode aan de orde:

– de A van ABCDE: Airway

– de B van ABCDE: Breathing

– de C van ABCDE: Circulation

– de D van ABCDE: Disability

– de E van ABCDE: Exposure/Environment.

Na de ABCDE komen de overige protocollen uit het LPLHB

afzonderlijk aan de orde. Alle 'protocolhoofdstukken' volgen in

principe eenzelfde stramien:

– afbeelding van het protocol

Voor de duidelijkheid hebben we een afbeelding van het protocol

in elk hoofdstuk opgenomen. We raden u aan het

protocollenboekje ernaast te houden, zodat u dit meteen leert

gebruiken.

– paragraaf 1 Verschijnselen

In deze paragraaf Verschijnselen staan de zichtbare verwondingen

beschreven die u bij het slachtoffer aantreft.

– paragraaf 2 Doen

De levensreddende handelingen die u verricht bij het slachtoffer.

– paragraaf 3 Niet doen

Ook belangrijk voor u is om te weten wat u níet moet doen.

– paragraaf 4 Weten

Belangrijke informatie over het letsel leest u in deze paragraaf.

Tot slot zijn in een apart hoofdstuk (G) de eerstehulpmaatregelen

bij kinderen opgenomen.

In de bijlage leest u hoe u zo veilig mogelijk een slachtoffer

tilt. De bijlage is geen leerstof!

Oefenen
Om in uw functie vakbekwaam te worden én te blijven, is het

zaak om te oefenen en geoefend te blijven in het uitvoeren van

de levensreddende handelingen die in dit boek worden

beschreven.
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