
Scenario 1

 

Buiktrauma:  

Door de activatie van de bom is het slachtoffer uit het lokaal geslingerd. 

Er is een buiktrauma, de darmen puilen uit en snij- schaafwonden door de impact van de bom. 

 

Eerste hulp:  

Steriel afdekken (Huishoudfolie, Handdoek, Theedoek, Driekantdoek), zeker niet terug stoppen 

i.v.m. kans op darmbreuk. Let op shock. Slachtoffer geruststellen. 

 

 

  



 

Scenario 2 

Steekwond borst: 

Het slachtoffer liep op de trap met 

een schaar toen er paniek uitbrak. 

Het slachtoffer is daarbij min of meer 

onder de voet gelopen en het 

voorwerp is in de borst terecht 

gekomen. Hierdoor is het slachtoffer 

benauwd. 

 

Eerste hulp: 

Stabiliseren van de schaar d.m.v. 

verbandrolletjes. Schaar absoluut 

niet verwijderen om verder 

verwondingen te voorkomen. 

Slachtoffer in half zittende houding 

brengen. Let op shock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Scenario 3 

 

Geamputeerde voet: 

De terrorist is slachtoffer geworden van zijn eigen bom, die te vroeg is afgegaan. Hierdoor is haar 

voet geamputeerd. 

 

Eerste hulp: 

Direct druk geven op de wond. Tourniquet aanleggen 5 tot 8 cm boven de wond. Let op shock. 

 

 

 

  



Scenario 4 

 

Slagaderlijke bloeding: 

De glazenwasser die actief bezig was, werd door de explosie door een raam geslingerd. Hierdoor 

heeft een glasscherf een slagaderlijke bloeding veroorzaakt. In paniek heeft het slachtoffer het glas 

eruit getrokken. 

 

Eerste hulp: 

Direct druk geven op de wond. Aanleggen van een tourniquet is niet mogelijk. De wond opstoppen 

en daarna een wonddrukverband aanleggen. De verpakking van het hemostatisch gaas bij het 

slachtoffer laten. 

 

 

 

  



Scenario 5. 

Scherven in borst/ buik  

Een van de bommen die 

afgegaan is, blijkt een 

splinterbom te zijn. 

Het slachtoffer is hierbij geraakt 

door de splinters, die 

verschillende kleine en grote 

verwondingen  in borst en arm 

hebben achtergelaten. 

 

Eerste hulp: 

Stabiliseren van de uit de 

wonden stekende voorwerpen. 

Dit kan d.m.v. verbandrollen. 

Aanleggen van een tourniquet, 

5 tot 8 cm boven de wond. Let 

op shock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Scenario 6 

 

Conciërge Lowieke is bewusteloos aangetroffen in de gang maar heeft nog wel ademhaling. 

Vanuit de centrale post wordt gevraagd deze persoon per brancard naar het gewondennest te 

vervoeren. 

 

Eerste hulp: 

De EHBO’ers hebben de vitale functies gecontroleerd en om extra EHBO’ers verzocht met een 

brancard. 

 

  



Scenario 7 

 
Brandwonden: 

Het slachtoffer wilde een ander slachtoffer helpen , conciërge Lowieke, die bewusteloos lag. 

Er was in het lokaal brand ontstaan naar aanleiding van een explosie. 

Echter raakte het slachtoffer daarbij zelf verbrand aan handen en armen. Dit blijkt een gedeelte tot 

volledige verbranding (tweede en derde graads) 

 

Eerste hulp: 

Koelen met lauw stromend water, minimaal 10 tot maximaal 20 minuten. Daarna steriel verbinden. 

Ook hier houdt rekening met shock, bij een verbranding van meer dan 9% van het 

lichaamsoppervlak. 

 

  



Scenario 8 

 

Inhalatietrauma: 

Tijdens de explosie is er veel rook vrij gekomen (ook andere stoffen?). 

Het slachtoffer ligt / zit inmiddels in een omgeving die veilig is, maar er is wel sprake van flinke 

ademhalingsproblemen.  

 

Eerste hulp: 

Slachtoffer verplaatsen naar een goed geventileerde ruimte. Beknellende kleding bij de hals 

losmaken. Vitale functies bewaken in een half zittende houding. Slachtoffer niet laten liggen. 

 

 

  



Scenario 9 

 

Wond aan het onderbeen, kan een steekwond zijn of een stuk glas dat in de wond is gekomen. 

Feit is dat er veel bloed is en blijft komen.  

 

Eerste hulp: 

Wondinspectie om te kijken of er nog glas of iets anders in de wond zit. Zo niet, dan druk op de 

wond anders naast de wond. Bij aanhoudende hevig bloeding, aanleggen tourniquet. 

Wederom let op shock. 

 

Bij alle scenario’s is eigen veiligheid van groot belang. Daarnaast is het geruststellen van de 

slachtoffers erg belangrijk. Omdat bij alle slachtoffers het gevaar van shock aanwezig was, moet je 

ook de vierde vitale functie (k van kerntemperatuur) bewaken.   


