
Hoe je een kogelwond kan behandelen 
Schotwonden zijn een van de meest traumatische verwondingen die u kunt lijden. Is het moeilijk om 
de omvang van de schade door een schotwond te beoordelen, en de meeste van hen veel groter dan 
wat u redelijkerwijs kunt behandelen met eerste hulp. Om deze reden, de beste optie voor de meeste 
schotwonden is om het slachtoffer zo snel mogelijk naar een ziekenhuis. Echter, zal dit artikel een 
aantal aanwijzingen over wat u kunt doen om het slachtoffer te stabiliseren in de tussentijd bieden. 

1. Zorg ervoor dat u zich in een veilige positie. Als het slachtoffer per ongeluk werd neergeschoten (bijv. 

Tijdens de jacht), zorg ervoor dat ieders vuurwapen uit de buurt van een andere persoon (s), ontdaan van 

munitie, veilig en beveiligd is gericht. Als het slachtoffer werd neergeschoten in een misdaad, proberen 

ervoor te zorgen dat de schutter niet meer op het toneel en dat zowel u en het slachtoffer veilig verdere 

schade zijn. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen indien beschikbaar. 

2. Bellen voor hulp. Bellen voor dringende medische hulp. 

3. Vertel de persoon die ze zijn in orde en die je helpt. Geruststelling belangrijk. Vraag de persoon om met 

je te praten. Vraag de persoon om zijn of haar benen te bewegen. Dit zal helpen u snel hoe mobiel het 

slachtoffer is peilen. Houd de persoon warm. 

4. Het slachtoffer niet verplaatsen, tenzij je dus moet doen om hem veilig te houden of voor toegang tot zorg 

[1]. 

5. Snel handelen. Tijd is je vijand in de behandeling van het slachtoffer. Slachtoffers die medische 

voorzieningen te bereiken tijdens de "gouden uur" hebben een veel betere kans op overleven. Probeer je 

bewegingen snel te houden zonder dat ze waanzinnig. 

6. Controleer de a, b, c, d, e's. Deze vijf kritische factoren te beoordelen [1]: a (luchtweg). Als de persoon 

praat, hun luchtwegen is waarschijnlijk duidelijk. Als de persoon bewusteloos is, moet u controleren of dat 

zijn luchtweg niet wordt belemmerd. Draai het hoofd van het slachtoffer naar de kant om een betere 

ademhaling te vergemakkelijken en krijgt de tong uit de weg. Als mond van het slachtoffer is gevuld met 

bloed, proberen te helpen ze te verwijderen door hoesten of snel zoethoudertje het met een doek of 

kledingstuk. B (ademhaling). Wordt het slachtoffer het nemen van regelmatige adem? Zie je zijn of haar 

borst stijgen en dalen? Als het slachtoffer niet ademt, vegen zijn of haar mond voor obstakels en 

onmiddellijk beginnen met beademen. C (circulatie). Druk uit te oefenen om het bloeden, controleer dan 

pols van het slachtoffer bij de pols of de keel. Heeft het slachtoffer een waarneembare pols? Zo niet, dan 

beginnen cpr. Controle geen grote bloeden. D (handicap / misvorming). Invaliditeit betreft schade aan het 

ruggenmerg of nek. Controleren om te zien of het slachtoffer handen en voeten kunnen bewegen. Indien 

niet, kan er een letsel aan het ruggenmerg. Misvorming verwijst naar zaken als verbinding of voor de hand 

liggende breuken, ontwrichtingen, of iets dat lijkt niet op zijn plaats of onnatuurlijk. Deze letsels kan worden 

verergerd door het slachtoffer te bewegen. E (belichting). Altijd op zoek naar een exit wond. Controleer 

het slachtoffer zo goed mogelijk voor andere wonden die je niet bewust van zijn. Speciale aandacht 

besteden aan de oksel, billen of andere moeilijk te zien gebieden. Vermijd helemaal uitkleden het 

slachtoffer voordat de noodhulp aankomt als deze schok kan bevorderen. 

7. Controle bloeden. Controlerende bloeden is het belangrijkste wat je kunt doen om het leven van een 

geweerschot slachtoffer te redden [1]. Toepassen van directe druk is de beste manier om de meeste 

wonden controleren. Gebruik maken van een pad over de wond en druk direct op de wond. Als je niets 

beschikbaar, zelfs uw hand of vingers kunnen gebruikt worden om het bloeden onder controle. Toevoegen 

van nieuwe verbanden over de oude; niet bandages verwijderen als ze doorweekt. Gebruiken drukpunten 

in de arm (tussen de elleboog en oksel), lies (langs de bikinilijn), of achter de knie voor de controle bloeden 

in de arm, dij of onderbeen, respectievelijk. Is er weinig dat gedaan kan worden met conventionele 

methoden als de wond gaat om de romp, maar chemische hemostats (quickclot, Celox, enz.) hebben 

bewezen zeer effectief te zijn op alle grote bloedingen. Ervoor te zorgen dat u de instructies op de 

verpakking voor de toepassing volgen, al is het meestal zo eenvoudig als met de wond open en gieten in 

het poeder of het inbrengen van het poeder packet / spons / applicator, en het toepassen van sterke druk 

gedurende vijf minuten. 



8. Wees bereid om het slachtoffer voor shock te behandelen. Schotwonden vaak leiden tot shock, een 

aandoening veroorzaakt door trauma of bloedverlies die leidt tot verminderde bloedstroom door het 

lichaam [1]. Verwachten dat een geweerschot slachtoffer tekenen van shock zal laten zien en 

dienovereenkomstig te behandelen door ervoor te zorgen lichaamstemperatuur van het slachtoffer is zo 

normaal mogelijk - te dekken hem op als zijn huid voelt koud, of verwijder kleding en fan hem of hij heeft 

hoge koorts. Echter niet verheffen de benen als de schotwond is aan de romp, omdat dit bloeden zal 

toenemen en het moeilijker maken voor het slachtoffer om te ademen. 

9. Blijven met de persoon. Blijven gerust te stellen en te houden van het slachtoffer warm. Wachten op de 

autoriteiten. Indien het bloed stolt rond de kogelwond, niet verwijderen bloed matten op wond, omdat dit 

handelt om het bloed stop en voorkomen dat er meer wegloopt. 

10. Leren hoe je een kogelwond trakteren op het hoofd. Schotwonden in het hoofd zijn vaak fataal. Houd het 

hoofd opgeheven en krijgen het slachtoffer naar een traumacentrum zo snel mogelijk. 

11. Leren hoe je een kogelwond trakteren op het gezicht en de hals. Deze wonden meestal bloeden ernstig. 

Gebruik directe druk om het bloeden onder controle en rechtop te houden van het slachtoffer. Wees 

voorzichtig niet om de ademhaling te belemmeren, terwijl de controle bloeden. Met verwondingen aan de 

nek, oppassen dat de bloedtoevoer naar de halsslagaders niet wordt verstoord, omdat dit kan 

verminderen bloedtoevoer naar de hersenen. 

12. Leren hoe je een kogelwond trakteren op de borst en rug. Directe druk om het bloeden onder controle toe 

te passen; begrijpen dat het moeilijk kan zijn borst bloeden controleren omdat de ribben maken het 

moeilijk om de structuren die bloeden comprimeren. Geweerschoten aan de borst kan veroorzaken wat 

bekend staat als een "zuigen borst wond." deze gebeuren wanneer er lucht in en uit de wond bij elke 

ademhaling. Behandel deze als volgt: [1] afdichting wond met de hand of luchtdicht materiaal (bijvoorbeeld 

kunststof folie). Toepassing een luchtdichte bandage aan drie zijden van de wond (zie afbeelding 

hieronder). Kan het verband niet af op de vierde zijde. Dit zal toelaten de borst zijn gebruikelijke negatieve 

druk toestand te bereiken. Lucht wordt door het ventiel ontsnappen tijdens het inhaleren. 

13. Leren hoe je een kogelwond trakteren op de buik. Directe druk uit te oefenen om de schade plaats. Zoals 

de borst, controle bloeden in deze gevallen heel moeilijk 

14. Leren hoe je een schotwond aan de arm of been te behandelen. Gebruik directe druk om het bloeden 

onder controle. Als je een lengte van stof of touw bij de hand (of kan scheuren eenmalige kleding), maak 

een tourniquet. Arm en been verwondingen door geweerschoten kan boven het hart worden verhoogd 

om de controle bloeden te helpen. Gebruiken drukpunten in de arm, lies, of achter de knie als directe druk 

heeft geen controle bloeden.  

15. Sluit de wond volledig, aan alle vier zijden. Het verlaten van de vierde zijde nog onbedekt zal lucht het 

borstholte te voeren tijdens het inhaleren, waardoor de long naar ingestort blijven. 

16. Directe druk op beide zijden van de wond. Is het mogelijk om dit met twee pads van elk wond zeer strak 

op zijn plaats gehouden door een bandage gewikkeld.  

17. Zorg ervoor dat de ademhaling van de patiënt zorgvuldig te controleren. Kunt u dit doen door te praten 

met de bewuste patiënt, of het kijken naar de borst stijgen en dalen. Indien er sprake is van respiratoire 

insufficiëntie (stoppen met ademen), verminderen de druk op de wond om de borst te stijgen en dalen. 

Bereiden om beademing te voeren. 

18. Geen druk los of verwijder het zegel hebt gemaakt bij medische hulp arriveert. Ze zal ofwel gebruik maken 

van uw zegel of te vervangen door een betere. 

 


