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blast injury

1 Paula heeft botbreuken en ernstige huidletsels ter hoogte 
van de enkels. Hoger op de onder- en bovenbenen heeft ze 
oppervlakkige en diepere huidletsels door de deeltjes van de 
spijkerbom.

2 De plastisch chirurg besluit een split skin thickness graft uit te 
voeren van de dijbenen op de wonden ter hoogte van de enkels 
(beeld vóór plaatsing).

P
aula1 is een jonge vrouw 
die op 22 maart 2016 in 
de vertrekhal op vlieg-
veld Zaventem staat te 
wachten om in te chec-

ken voor haar vlucht voor een korte 
vakantie met een vriendin. Ze staat op 
korte afstand van de eerste spijkerbom 
wanneer die ontploft. Ze wordt weg-
geslingerd, maar blijft bij bewustzijn. 

Een jonge vrouw is ernstig verwond door de explosie van een 

spijkerbom op de luchthaven van Zaventem in maart vorig jaar. Haar 
huidwonden genazen, haar revalidatie is nog in volle gang. 

Wanneer de reddingswerkers haar vin-
den, zien ze een slachtoff er met zware 
verwondingen over heel het lichaam. 
Haar voeten liggen in een vreemde 
stand, haar ademhaling is oppervlak-
kig en hortend. Zij brengen haar naar 
een medische hulppost op de lucht-
haven waar haar toestand geëvalueerd 
wordt. Vanwege haar zware verwon-
dingen wordt Paula geïntubeerd, gese-

deerd en krijgt ze een infuus. Daarna 
wordt ze overgebracht naar een shock-
room op de intensieve afdeling van 
het Militair Hospitaal Koningin As-
trid in Neder-over-Heembeek (B). De 
arts die haar onderzoekt, merkt haar 
oppervlakkige huidletsels op: kleine 
en iets grotere wonden door de inslag 
van het materiaal van de bom, en 
letsels aan beide benen boven de en-

Hogesnelheidswonden

tekst Els Put foto’s Wondzorg Support Team, UZ Leuven
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kels. Omdat ze ook hemodynamisch 
onstabiel is en de arts een inwendige 
bloeding vermoedt, wordt Paula naar 
de operatiezaal gebracht voor een 
laparotomie. De chirurg onderzoekt 
de buikholte, lokaliseert een ingangs-
wond links bovenaan in het abdomen 
en ziet schade aan de milt, lever, maag 
en diafragma, maar vindt geen stuk 
metaal dat die schade veroorzaakte en 
ook geen ernstige bloeding. 

Ruggenmergletsel
Omdat de oorzaak van de inwendige 
verwondingen niet gevonden is, vindt 
een full body CT plaats: daarop ziet 
de radioloog een stuk metaal dat 
zich vastgezet heeft in twee wervels: 
Th 12 en L1Th 12 en L1. De wervels zijn door de 
impact gebroken en vernield. Artsen 
vermoeden dat er ernstige schade is 
door contusie van het ruggenmerg 
en dat Paula verlamd is vanaf haar 
middel. Voor het verwijderen van het 

stuk metaal en het fi xeren van de rug-
genwervels wordt Paula doorverwezen 
naar de UZ Leuven (B), campus Gast-
huisberg. Gedurende de laparotomie 
worden ook haar benen gefi xeerd en 

proberen de chirurgen bloedvaten en 
zenuwbanen naar de voeten te herstel-
len, in de hoop dat een zeker herstel 
mogelijk is. In die eerste fase lijken 
haar voeten nog goed doorbloed, 
maar in een latere fase (zie verderop 

in de casus) wordt het vasculaire pro-
bleem erg groot.

Dr. Michel Van Brussel, plastisch 
chirurg op het Brandwondencentrum 
van de UZ Leuven, campus Gasthuis-

berg, legt uit: ‘Paula’s lichaam werd 
door de kracht van de explosie weg-
geblazen. Maar door de wrijving van 
haar voeten op de grond volgden haar 
voeten niet, waardoor ze huidletsels en 
botbreuken had, net boven de enkels 

Wanneer reddingswerkers Paula 
vinden, zien ze een slachtoffer met 

zware verwondingen over 

heel het lichaam

PATIËNTEN STABILISEREN VOLGENS HET ABC-PROTOCOL

Luc Orlans is hoofdverpleegkundige en coördinator van 
de Medische interventiediensten MHKA (Militair Hospitaal 
Koningin Astrid) in Neder-Over-Heembeek (B). Hij was als 
een van de eersten ter plaatse bij de terroristische aanslag 
op 22 maart 2016 in Zaventem en organiseerde er de medi-
sche hulppost. ‘Er was chaos en schade op de luchthaven, 
maar de patiënten zelf waren vrij rustig, stil. De eerste taak 
van de verpleegkundigen op het terrein was het stabilise-
ren van de patiënten volgens het ABC-protocol (airway, 
breathing, circulation) en de zwaar gekwetsten zo snel mo-
gelijk naar een ziekenhuis overbrengen. De eerste aandacht 
in de wondzorg ging naar het stelpen van bloedingen door 
het aanleggen van knel- en drukverbanden. De militairen die 
als allereersten ter plaatse waren en elk twee knelverbanden 
in hun bepakking hadden, hebben levens gered, want een 
aantal slachtoff ers had door de impact van de bommen een 
amputatie van een lidmaat. Ook wij hadden na de aanslagen 
in Parijs het jaar ervoor het aantal knelverbanden in ons 
urgentiemateriaal verhoogd. Een juiste beslissing, bleek die 
dag.’ Om bloedingen te stelpen, werden ook drukverbanden 

of hemostatische verbanden aangelegd (zoals CeloxTM-
verbanden, die een bloedstelpend middel bevatten). Bij aan-
komst van een patiënt in het ziekenhuis is het de taak van 
de spoeddiensten om die knelverbanden meteen te bekijken 
en eventueel te verwijderen om schade in de doorbloeding 
te voorkomen. Luc Orlans: ‘We hebben op geen enkel mo-
ment een tekort aan materiaal of mensen gehad. Er waren 
zo’n veertig verpleegkundigen ter plaatse, naast artsen, 
militairen, politie, brandweerlieden en civiele bescherming. 
Het nationale rampenplan werkte, al kunnen er zeker nog 
details bijgeschaafd worden. Daar leren we uit. We merkten 
ook hoe belangrijk het is dat iedereen die zich op het ter-
rein bevindt, kennis heeft van de structuur die is uitgewerkt 
om op te treden bij rampen. Er is immers geen tijd om uit 
te leggen wie wat moet doen en waar welk slachtoff er naar 
toe moet. De cursus Rampenmanagement die beroepsorga-
nisatie NVKVV (zie kader - red) mee organiseert en die die 
structuur en ieders taak uitlegt, is een voordeel voor ver-
pleegkundigen en voor alle mensen die aanwezig zijn na een 
ramp of aanslag. Die geeft overzicht en houvast.’

17NUR002_pag 26-31_Wondcasus blastwonden.indd   2717NUR002_pag 26-31_Wondcasus blastwonden.indd   27 24-Jan-17   7:32:51 PM24-Jan-17   7:32:51 PM



28

nursing | februari 2017

blast injury

3 Door de toenemende necrose en infectie van de wonden 
gaan de artsen twee weken na opname over tot de amputatie 
van de tenen van de rechtervoet, later volgt daar een 
onderbeenamputatie.

4 De wondinfectie en de necrose in de letsels van de linkervoet 
hebben zich verder uitgebreid: de doorbloeding faalt. Ook 
Paula’s linkervoet moet worden geamputeerd.

van beide benen. Het crush trauma, 
het afsluiten van de weefsels door de 
enorme druk, gaf vasculaire proble-
men, waardoor we in een latere fase 
beide voeten hebben moeten ampute-

ren. Paula werd op de luchthaven zeer 
adequaat gestabiliseerd en behandeld 
volgens het ABC-protocol (zie kader). 
Dat haar ruggenmergletsel niet op 
het terrein, in de aankomsthal in Za-
ventem, is opgemerkt, komt doordat 
de schrapnel (deel van het projectiel) 

via de buikwand is binnengedrongen. 
Dat een schrapnel zo diep penetreert, 
komt weinig voor. Wanneer je als 
verpleegkundige bij een slachtoff er 
komt, zie je soms weinig letsels, maar 

de patiënt kan een zware interne 
bloeding hebben. Daarom heeft het 
reanimatie-ABC (airway, breathing, 
circulation) dan je eerste aandacht. 
Bij de aanslagen in Zaventem (B), 
maar ook bij de gasexplosie in Ghis-
lenghien (B) of de vuurwerkramp in 

Enschede (NL), was er een grote en 
plotse toestroom van slachtoff ers met 
potentieel zwaar letsel. Belangrijk is 
dan de chaos te beheersen. Dat doe je 
door stap voor stap, volgens protocol 
te handelen.’

Blast injury
Verschillende slachtoff ers in Zaventem 
hadden blast injuries. Dat zijn hoge-
snelheidswonden  door een explosie, 
wat die explosie ook is: een bom, gas-
tank, gasfl es of drukvat dat ontploft. 
Blast injuries komen dus niet enkel in 
oorlogssituaties voor. Dr. Van Brussel: 
‘Een explosie geeft een expansie van 
ruimte. Dit gebeurt met een heel hoge 
snelheid: de kinetische energie die 
daarbij vrijkomt is afhankelijk van de 
snelheid en de massa. Een klein stukje 
metaal uit een spijkerbom verliest bij 
impact op het lichaam snel zijn kine-
tische energie omdat de massa van dat 
stukje klein is. Het dringt daarom niet 

'Een stukje projectiel dat de huid raakt 
verandert vaak van richting, waardoor 

je het niet terugvindt op de plaats waar 

het binnenkwam'
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5 Drie weken na de aanslag zijn de donorsites van de skin 
grafts op de dijbenen aan het helen. De oppervlakkige 
schrapnelwonden zijn geheeld, enkele diepere wondjes moeten 
nog sluiten.

of nauwelijks in het lichaam en ver-
oorzaakt enkel oppervlakkige schade. 
Die oppervlakkige stukjes ‘groeien’ 
meestal spontaan weer uit. Een gro-
ter stuk dringt dieper door in het 
lichaam en veroorzaakt meer schade, 
ook aan de inwendige organen. Op 
het moment dat een stukje projectiel 
de huid raakt, verandert het vaak van 
richting waardoor je het niet terug 
kunt vinden op de plaats waar het 
binnenkwam. Grotere metalen stukjes 
zoeken we op met een full body CT: 
daarop vind je referentiepunten om 
de schrapnel terug te vinden. Dat kan 
je niet met een RX, die geeft je geen 
dieptebeeld. Het blijft een keuze of 
je de deeltjes verwijdert of laat zitten. 
Bij het verwijderen veroorzaak je ook 
weer schade. Door hun hoge snelheid 
waren de metalen stukjes heet en dus 
vrij steriel, waardoor het infectierisico 
bij de slachtoff ers in Zaventem rela-
tief klein was. In oorlogssituaties is 

dat anders: daar heb je te maken met 
vuile letsels, bijvoorbeeld na ontplof-
fi ng van een bermbom. Die wonden 
infecteren vaak door omgevingsvuil.’ 
Oorlogsmunitie, zoals een kogel, heeft 
ook een hoge snelheid en trekt cavi-
teiten in de organen: de snelheid en 
kinetische energie worden omgezet in 
mechanische energie en veroorzaken 
een schokgolf die door de organen 
gaat en daar schade geeft. Zoals holtes 
in de lever, terwijl die niet geraakt 
werd. 

Wondzorg
In het Militair Hospitaal Koningin 
Astrid in Neder-over-Heembeek wor-
den Paula’s beide voeten gefi xeerd, 
in UZ Leuven volgt een operatie aan 
haar ruggenwervel en opname op de 
afdeling Brandwonden. Paula heeft 
botbreuken en ernstige huidletsels 
ter hoogte van de enkels. Hoger op 
de onder- en bovenbenen heeft ze 

oppervlakkige en diepere huidletsels 
door de impact van de deeltjes van 
de spijkerbom. Een aantal splinters 
is verwijderd, de kleinere deeltjes 
groeien spontaan uit. De kraters 
worden verzorgd met een enzym al-
ginogel, vetverband en gaaskompres-
sen; de grote open wonden met een 
enzym alginogel of een hydroactieve 
colloïdale gel afhankelijk van de ex-
sudatie, met vetverband en gaaskom-
pressen. De grote wonden ondergaan 
VAC-therapie (zonder fi xator). De 
insteekpunten van de fi xatoren op de 
gesloten huid worden ontsmet met 
een chloorhexidineoplossing 0,05% 
in water. De verpleegkundigen con-
troleren elke drie uur de doorbloeding 
van de voeten aan de hand van een 
dopplersignaal, refi ll, warmte en kleur. 
Paula is gesedeerd en geïntubeerd. Ze 
heeft ook brandwonden op het boven-
lichaam (die we in deze casus buiten 
beschouwing laten). 

Door hun hoge snelheid 
waren de metalen stukjes 

heet en dus vrij steriel, 
waardoor het infectierisico 

relatief klein was
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6 Drie maanden na de aanslag: een wond op de stomp van het 
linkeronderbeen vroeg aanvankelijk nog om een wonddebride-
ment, maar is inmiddels mooi geheeld.

Split skin graft
Negen dagen na de opname plaatst de 
plastisch chirurg een split skin thick-
ness graft van de dijbenen op de won-
den ter hoogte van de enkels.2 In de 
week hierna kampt Paula steeds meer 
met hoge koorts en wordt een anti-
bioticakuur gestart voor drie weken. 
Daarna krijgt ze nogmaals gedurende 
tien dagen antibiotica voor een wond-
infectie. Door de toenemende necrose 
en infectie van de wonden gaan de 
artsen twee weken na opname over 
tot de amputatie van de tenen van de 
rechtervoet (zie foto 3), later volgt 
daar een onderbeenamputatie. Na die 
ingreep wordt Paula geëxtubeerd.

Het ontwennen van de beademing 
verloopt vrij moeizaam. Na ontwaken 
heeft Paula veel last van fantoompij-
nen en neuropathische pijnen, die 
medicamenteus worden opgevangen. 
Vijf dagen later hebben de wondin-
fectie en de necrose in de letsels van 

de linkervoet zich nog verder uitge-
breid: de doorbloeding faalt (foto 4). 
Ook Paula’s linkervoet moet worden 
geamputeerd. 

Drie weken na de aanslag zijn de 
donorsites van de skin grafts op de 
dijbenen aan het helen (foto 5). De 
oppervlakkige schrapnelwonden 
zijn geheeld, enkele diepere wondjes 
moeten nog sluiten. Een wond op de 
stomp van het linkeronderbeen vraagt 
2,5 maand na de aanslag nog om een 
wonddebridement, maar is een paar 
weken later mooi geheeld. 

Revalidatie
Paula is momenteel opgenomen in 
een gespecialiseerd centrum voor 
revalidatie bij paraplegie, met blaas-
training en autosondage. Ze is een 
doorzetter, maar heeft goede en min-
der goede dagen. Op slechte dagen 
weigert ze mee te werken met de 
revalidatie, is ze defensief en verdrie-

HOE HANDELEN BIJ EEN RAMP OF 
AANSLAG? 

Vlaanderen
Rampenmanagement is een modulaire opleiding die 
georganiseerd wordt door de faculteit Geneeskunde 
van de KU Leuven in samenwerking met beroepsor-
ganisatie NVKVV en met Defensie. De opleiding is 
bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, verantwoorde-
lijken van de hulp- en ordediensten en beleidsverant-
woordelijken. Naast een basismodule zijn er modules 
over handelen bij technologische rampen en manage-
ment bij rampen. Meer informatie: www.nvkvv.be > 
Vorming > Navorming > Rampenmanagement

Nederland
Grootschalige Geneeskundige Bijstand is een cursus 
die elke ambulancehulpverlener in zijn of haar eigen 
Regionale Ambulance Voorziening krijgt. Meer 
informatie: www.ggdghorkennisnet.nl  > Thema > 
Veiligheid: Grootschalige geneeskundige bijstand GGB

Noten 
1 De naam Paula is gefi ngeerd
2 Voor wondzorg bij skin grafts: lees ‘Skin 

grafts, wat zijn de mogelijkheden’ in 
 Nursing oktober 2016, pagina 42-47.

tig. Ze heeft het - begrijpelijk - erg 
moeilijk om perspectief te zien. 
Naar de toekomst toe is het voor 
haar artsen een aandachtspunt dat 
ze nooit een MRI mag krijgen van-
wege de schrapnelfragmenten die 
nog in haar lichaam aanwezig zijn. 

Met dank aan Lotte Osaer en Kris 
Bernaerts van het Wondzorg 
Support Team van de UZ Leuven 
(B).
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