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Introductie 

• Sinds 2010 in het Groene Hart Ziekenhuis

– Traumachirurgie 
– Maag en darmchirurgie (o.a. obesitas)



Introductie 

Toerfietser sinds juli 2013
2013 1011km
2014 2377km
2015 2888km
2016 2699km
2017 1842km
2018 1677km
2019 0526km

sept ‘15

mei ‘18



EHBO
Basisregels eerste hulp:
• Let op gevaar
• (Ga na wat er is gebeurd en daarna wat het 

slachtoffer mankeert)
• Stel het slachtoffer gerust en zorg voor 

beschutting
• Zorg voor professionele hulp
• Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of 

zit



EHBO

Basisregels eerste hulp:
• 1-1-2 bellen:
– Aantal slachtoffers.
– Welk vermoedelijk letsel.
– Via welke ingang / route de hulpdiensten het beste 

kunnen rijden.

• Zorg voor vrije toegangswegen voor de 
hulpdiensten naar het (de) slachtoffer(s).

• Volg de aanwijzingen van de hulpdiensten en geef 
antwoord op hun vragen.



Eerste Hulp bij bewusteloosheid
Bij bewusteloosheid reageert het slachtoffer niet op 
aanspreken of aanraken.

• Bel 1-1-2
• Ligt het slachtoffer op zijn rug en heeft hij/zij een 

normale ademhaling? Leg hem/haar dan 
onmiddellijk op de zij.

• Een slachtoffer dat bewusteloos is en niet 
(normaal) ademt, moet gereanimeerd worden.



Eerste Hulp bij bewusteloosheid

Stabiele zijligging
www.rodekruis.nl



Shock & dreigende shock

Bij een (dreigende) shock:
• voelt het slachtoffer zich (meestal na een 

ongeval) ellendig en ziet er slecht uit.
• Het slachtoffer heeft een vale huidskleur, is 

koud en klam/zweterig
• dorstig, onrustig, slap en krachteloos



Shock & dreigende shock
Wat te doen bij (dreigende) shock
– Laat het slachtoffer liggen.
– Probeer eventueel uitwendig bloedverlies te stelpen.
– Bescherm het slachtoffer met dekens en jassen tegen 

afkoelen.
– Laat het slachtoffer niet drinken.
– Bel 1-1-2

Naar het ziekenhuis
– Inwendige bloedingen zijn alleen in het ziekenhuis te 

behandelen.
– Sommige botbreuken gaan samen met veel inwendig 

bloedverlies.



Bloeding & grote wonden
• Bij wonden is er sprake van pijn. De huid is beschadigd 

en er is stootsgewijs of gelijkmatig bloedverlies 
zichtbaar.

• Wat te doen bij wonden en bloedverlies:
– Laat het slachtoffer liggen bij ernstig bloedverlies.
– Breng zo mogelijk het gewonde lichaamsdeel omhoog.
– Druk een bloedende wond onmiddellijk en minimaal tien 

minuten dicht. Geef druk rechtstreeks op de wond.
– Uit de wond stekende voorwerpen niet verwijderen. Druk 

bij bloeding aan weerszijden van het voorwerp op de wond



Hoofdwond
• Geef bij een actieve bloeding voorzichtig druk op de 

hoofdwond. Een eventuele schedelbreuk mag niet 
worden verergerd.

• Zoek niet tussen de door bloed aaneengeplakte haren 
naar de hoofdwond. Leg een kompres(gaas) of schone 
doek op de plaats waar u de hoofdwond vermoedt.

Bel 1-1-2 bij:
• (dreigende) Shock
• Sufheid en stoornis in het bewustzijn.
• Toenemende hoofdpijn.



Bloeding & grote wonden



Botbreuk en ontwrichting
• Pijn. Soms een abnormale 

stand of beweeglijkheid 
van het lichaamsdeel.

• Als de huid door de breuk 
is beschadigd, is er sprake 
van een open botbreuk.

• Wanneer er geen sprake 
is van een abnormale 
stand of beweeglijkheid is 
een botbreuk niet altijd 
goed te onderscheiden 
van een kneuzing of 
verstuiking.



Botbreuk en ontwrichting

• Zorg dat het getroffen gedeelte zo 
onbeweeglijk mogelijk wordt gehouden in de 
positie waarin het wordt aangetroffen.

• Dek een eventuele wond steriel of zo schoon 
mogelijk af.

• Vervoer naar het ziekenhuis is noodzakelijk.



Botbreuk en ontwrichting

Gebroken arm
• Ga met het slachtoffer naar het ziekenhuis.
• Laat het slachtoffer zelf de arm vasthouden.

Gebroken been
• Beweeg het been niet.
• Leg een opgerolde deken of jassen langs het 

gebroken been.



Botbreuk en ontwrichting

Bel 1-1-2 bij 
• Beenbreuken.
• Open botbreuken.
• Wanneer het slachtoffer zich niet goed voelt, 

bleek ziet en transpireert.
• Stoornis in het bewustzijn.



Tandletsel
• Laat bij een uitgeslagen tand het slachtoffer zitten.
• Zoek de uitgeslagen tanden of kiezen.
• Pak de uitgeslagen tand vast aan de kroon (niet aan de 

wortel) en spoel deze vluchtig schoon met bij voorkeur 
melk of eventueel water.

• Plaats de tand terug, wanneer duidelijk is waar en hoe 
deze geplaatst moet worden (niet bij melktanden).

• Bewaar anders de uitgeslagen tand in melk, in de mond 
van het slachtoffer of in een bekertje met wat speeksel. 
De tand mag in geen geval uitdrogen.

• Ga met tandletsel altijd direct naar een tandarts!



DR ABC

• Danger (gevaar)
• Reageren (en zelf roepen)
• Airway (luchtweg)
• Breathing (ademhaling)
• Circulatie (incl. bloeding)

• Daarna bewustzijn, breuken, onderkoeling



Getallen

• 2016: 189 fietsdoden (30% van aantal 
verkeersdoden)
– 73% >60 jaar
– 46% van ziekenhuisbehandelingen >60 jaar

• 2015: 60% ernstig gewonden in het verkeer 
zijn fietsers (ca. 13k)

• Veiligheid neemt af



Getallen

• aantal slachtoffers onder race- en toerfietsers 
de laatste jaren sterk gestegen

• 2007-2010: jaarlijks rond de 2.000 SEH-
behandelingen

• in de periode 2012: 4.200 SEH-behandelingen
• 2013: 3.800 SEH-behandelingen



Getallen

• Een specifiek risico betreft het fietsen in 
groepen

• Bij race- en toerfietsers gebeurt bijna 70% van 
de fietsongevallen tijdens het fietsen in 
groepen

• Indien een race- of toerfietser een botsing 
heeft, dan is dat in bijna de helft van de 
gevallen een botsing met een andere race- of 
toerfietser



Getallen

• De kans om als wielrenner op de SEH-afdeling 
te belanden is relatief klein: 2,2 blessures per 
100.000 uur wielrennen

• Negentig procent van de geblesseerde 
wielrenners is gevallen, de meeste anderen 
aangereden of ergens tegenaan gebotst.



Getallen



Getallen

In 2017 vielen voor het eerst meer dodelijke 
slachtoffers op de fiets dan in een auto. Een kwart 
van de fietsslachtoffers verongelukte op een e-bike



Getallen



Voorkomen is beter dan genezen

• Houd je aan verkeerregels; ben voorspelbaar
• Kies je route zorgvuldig; drukke wegen zijn 

gevaarlijker
• Onderhoud je fiets; remmen zitten voor een 

reden op de fiets
• Ben getraind en eet en drink voldoende
• Draag handschoenen en een HELM

Ben zichtbaar (kleding/licht)



Helm

• Voorkomt hoofdletsel
– Comfort
– Aerodynamica
– Ventilatie

• Vervang altijd je helm na een val/impact
• Controleer regelmatig op slijtage



Helm

Minder doden door helmgebruik

Dragen van een helm wordt sterk geadviseerd



Gedragsregels



Als je dan toch valt…

• Kies je landingsplaats… de berm is meestal 
beter dan het asfalt

• Een andere renner is beter dan het asfalt
• Bij afdalen is het asfalt vaak beter dan de 

berm (en de ernaast gelegen afgrond)
• Als je valt, probeer zo mogelijk meteen een 

veilige plek te bereiken



Als je dan toch valt…

• Houd je handen aan het stuur
• Probeer je klein te maken, kin op de borst, 

knieën en ellebogen “intrekken”
• Niet verkrampen, maar ontspannen
• Probeer het niet tegen te gaan
• Bescherm je hoofd en gezicht
• Landen en doorrollen



Over het stuur

• Eerste arm richting de 
grond

• Kin op de borst
• Andere arm voor het 

hoofd
• Rol over je schouder
• Pas op voor je fiets, die 

komt achter je aan…



Uit de slip omhoog

• Fiets los
• Kin op de borst
• Bescherm je hoofd
• Niet verkrampen



In de slip, omlaag

• Draai je bovenlichaam 
in de richting van het 
glijden

• Haal je lage hand van 
het stuur en probeer 
met je schouder de val 
op te vangen

• “duw” je voeten vooruit



Als een zak aardappelen
• Onvoldoende snelheid 

om weg te rollen
• Elleboog en heup 

vangen alles op
• Blijf zo lang mogelijk 

rechtop, duw de fiets 
naar beneden en 
probeer door te rollen 
over de schouder naar 
de rug



Veelvoorkomende letsels bij (toer)fietsers

• Op hoge snelheid is er nagenoeg geen 
reactietijd

• Voorbeelden genoeg op TV tijdens de grote 
rondes

• Toerfietsers: lagere snelheid, meer reactietijd



Veelvoorkomende letsels bij (toer)fietsers

• Schaafwonden
• Hersenschudding
• Kneuzingen
• Ontwrichtingen
• Breuken



Veelvoorkomende letsels bij (toer)fietsers

FOOSH:
• Hand
• Pols
• Elleboog
• Sleutelbeen



Veelvoorkomende letsels bij (toer)fietsers

• Bekken
• Heup
• Bovenbeen
• Onderbeen
• Knie 



Veelvoorkomende letsels bij (toer)fietsers

Behandeling:
• Conservatief
– Gips
– Braces
– Functioneel 

• Operatief
– Plaat en/of schroeven
– Pen (in de schacht)
– Fixateur Externe



Revalidatie na letsel

Immobilisatie
Oefenstabiel
Belastingstabiel
Fysiotherapie
Manuele therapie



Vragen/discussie



Take home messages

• Voorkomen is beter dan genezen
• DR ABC
• Veiligheid neemt niet toe
• Vallen kun je niet plannen, landen enigszins 

wel

DANK!


