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INLEIDING 
 
Volgens de “US Boat Accident Statistic” van 2009 bleek dat bij 86% van de fatale 
ongevallen met een boot, de “operator”, zo ver bekend, geen onderwijs heeft genoten in 
het varen (% of Fatalities where operator had no known boater education). Er ligt bij 
instructeurs klaarblijkelijk een grote verantwoording in het verspreiden van adequate kennis 
benodigd voor het overleven op het water. De vraag wie uiteindelijk nu de meeste 
watersporters voor de dood weet te behoeden, de arts of de instructeur, zal nooit 
beantwoord kunnen worden met statistisch bewijsmateriaal maar dat onze taak, in het 
geven van preventieve voorlichting, mensenlevens redt lijdt aan geen twijfel. 
  In de zeevaart en offshore zijn persoonlijke veiligheidstrainingen bij de wet geregeld 
omdat de noodzaak van een behoorlijke training in overleven internationaal wordt 
onderkent. Voor de meeste watersporters geldt deze verplichting niet waardoor zo’n 
training dan net zo vrijwillig is als de aankoop van een vaartuig.  
  Afgezien van de scheepvaart en de offshore kunnen we ook veel leren van leiderschap in 
het leger als het gaat om koudestress (zie bijlage). In het leger bestaat er een sterke 
discipline in het voorkomen van letsels door kou en behoort voorlichting over dit onderwerp 
standaard tot het trainingsprogramma van soldaten.  
 Deze reader is een studie van de meest recente literatuur die ik kon vinden over het 
onderwerp overleven in vooral koude omstandigheden en is vertaald naar de omgeving 
waarin buitensporters in het algemeen en kanovaarders in het bijzonder, hun sport 
bedrijven. Op deze manier wordt getracht de meest recente beschikbare kennis onder de 
aandacht van kanovaarders te brengen en het onderwerp veiligheid op de agenda te 
houden. 
 
Gerard Tel                                                                 t.b.v. bijscholingsdag 23 oktober 2010   
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FYSIOLOGIE VAN OVERLEVEN 
Theorie vertaald en samengevat uit “Essentials of Sea Survival” (2002), 

Frank Golden en Michael Tipton  
 

 
Overlevingsbalans 
 
Mensen behoren tot een groep die ook wel de homeotherms worden genoemd. 
Voor optimaal fysiologisch functioneren en overleven dient de kerntemperatuur bij deze 
“diersoort” binnen nauwe marges gehouden te worden ongeacht grote 
temperatuursfluctuaties in omgevingstemperatuur. Om dit te bereiken moet het verlies aan 
warmte en productie van warmte in balans zijn.  
  De chemische reacties welke zich voordoen binnen de lichaamscellen, benodigd om voor 
leven en normaal functioneren, genereert warmte. Deze warmte is een bijproduct van het 
werk van levende cellen die we metabolisme noemen. De geproduceerde warmte stijgt 
naarmate de activiteit toeneemt. 
  Daarnaast wordt het verlies aan warmte in toom gehouden door isolatie. 
Voor dit doeleinde onderscheiden we in het lichaam een warme kern met alle vitale 
organen met een constante warme temperatuur welke is omgeven door een oppervlakkige 
schil met variabele dikte. Afkoeling van de kern wordt tegen gegaan door de dikte van deze 
schil te vergroten en oververhitting wordt tegen gegaan door de schildikte te verkleinen. 
  Metabolisme wordt gemeten in watts en in rusttoestand produceert de gemiddelde mens 
ongeveer 100 watt om in leven te blijven. Door arbeid wordt er, vooral door de spieren, 
extra warmte geproduceerd welke kan oplopen tot maximaal 1500 watt. 
  Het functioneren van cellen wordt beïnvloed door de temperatuur en is bij mensen 
optimaal bij een normale lichaamstemperatuur van 37°C. Als de lichaamstemperatuur 
daalt, zal de hersencelactiviteit, en daardoor het functioneren, afnemen en uiteindelijk 
stoppen bij een temperatuur van rond de 17°C. De minimale kerntemperatuur verenigbaar 
met leven is rond de 27°C, bij een lagere temperatuur kan er hartfalen optreden. 
  Spieren zijn ongeveer net zo efficiënt als een verbrandingsmotor zodat slechts 25% 
daadwerkelijk wordt omgezet in arbeid, de resterende 75% komt vrij als warmte. 
Deze warmte moet worden afgevoerd om een te grote temperatuursstijging tegen te gaan. 
De meeste mensen tolereren geen hogere kerntemperatuur dan 42°C en een 
huidtemperatuur van 38°C zonder last te krijgen van hitteziekten. De mens produceert in 
rust zo veel warmte dat zonder de mogelijkheid om warmte kwijt te raken hij binnen 4 uur 
zou sterven. Bij een weefseltemperatuur van ongeveer 45°C wordt de proteïne in de cellen 
onherstelbaar beschadigd. Dit effect heeft de grootste consequenties voor hersenweefsel. 
Voordat het lichaam een dodelijke temperatuur bereikt, verminderen de functies. 
 
De thermische warmtebalans 
 
Om de thermische balans in stand te houden moet het lichaam de geproduceerde warmte 
afvoeren naar de oppervlakte en kwijt raken aan de omgeving. 
Warmte neemt af volgens een thermische gradiënt zodat bij een luchttemperatuur, die 
lager is dan de lichaamstemperatuur, de warmte voornamelijk wordt afgevoerd door de 
bloedcirculatie. Daarnaast wordt er nog een kleiner gedeelte van de warmte afgevoerd 
door middel van conductie (geleiding). 
  Om de lichaamswarmte te kunnen laten ontsnappen, moet deze worden overgedragen 
van de huid naar de omgeving. Onder normale omstandigheden kan in lucht het lichaam 
warmte uitwisselen met de omgeving door 4 processen: R  radiatie (straling), C convectie 
(stroming), K conductie (geleiding) en E verdamping. 
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Om in een koele omgeving de lichaamstemperatuur constant te houden moet M 
metabolisme voldoende warmte produceren om de verloren warmte via radiatie, convectie, 
conductie en verdamping te compenseren.  
De warmtebalans kan het beste worden geïllustreerd door middel van de volgende 
warmtebalans vergelijking: 
 

 
 

Schematische weergave van routes waarlangs een lichaam warmte wint of verliest 
 
Hierbij is: 

• M de totale metabolische productie, 
• W de meetbare externe arbeid, 
• S  het warmte tekort. 
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Schematische weergave van een naakt lichaam dat warmte verliest in lucht of water. 

 
R Radiatie: 

• is nagenoeg 0 in water, 
• hangt af van stralingseffectiviteit van het oppervlaktegebied en 
• emissie en reflectie van een object in relatie tot de emissie en gemiddelde 

stralingstemperatuur van de omgeving. 
 
  Wanneer een persoon zijn armen spreidt en benen uit elkaar doet is het 
lichaamsoppervlak dat warmte uitstraalt maximaal en ongeveer 85% van het totale 
lichaamsoppervlak, dit kan worden gereduceerd door armen en benen bij elkaar te doen 
(75%) of een foetus houding aan te nemen (50%). 
 
C Convectie: 

• hangt af van de temperatuurgradiënt en 
• de relatieve beweging van het medium (lucht of water) waarin het lichaam zich 

bevindt. 
 
K Conductie: 

• hangt af van de temperatuurgradiënt tussen de huid en het oppervlak waarmee het 
in contact staat en 

• de grootte van het oppervlak welke in contact staat en 
• de thermische geleidbaarheid van het oppervlak waarmee de huid in contact staat. 
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E Verdamping: 
Dit is het proces waarbij energie een vloeistof omvormt tot gas. 
De warmte die nodig is om verdamping te bewerkstelligen wordt latente warmte genoemd 
en deze bedraagt voor water 576 kilocalorieën per liter. 
De snelheid waarmee verdamping plaats vindt hangt af van; 
 

• percentage huidoppervlak dat nat is, 
• luchtstroom rond het lichaam, 
• verschil tussen de dampspanning tussen de huid en omringende lucht. De 

dampspanning op de huid is afhankelijk van de huidtemperatuur en in de lucht 
hangt deze af van de luchttemperatuur en relatieve vochtigheid. 

 
Warmteverlies in water 
 
In water zijn slechts twee van de vier wegen van warmte-uitwisseling present. 
Warmte wordt in het water door het lichaam overgedragen aan de moleculen in de 
grenslaag door middel van conductie. Deze verwarmde moleculen worden vervangen door 
nieuwe koude door convectie in het water. Ondanks dat koelt een naakte persoon vier maal 
zo snel af in water dan in lucht van de zelfde temperatuur (volgens Golden & Tipton 2002) 
Water kan zorgen voor een fysiologische reactie die gelijk staat aan lucht met een 
temperatuur van 11°C lager. Dit is mogelijk omdat de thermische geleiding in water 24 X 
beter is dan in lucht; de soortelijke warmte van water is zelfs 3500 X groter dan die van 
lucht. Daar komt nog bij dat een lichaam in water een bijna 100 % oppervlakte heeft voor 
warmte-uitwisseling tegen maximaal 85 % voor lucht. 
 
Grenslaag 
 
De term grenslaag staat voor de laag moleculen water of lucht grenzend aan de huid. 
Deze moleculen bewegen langzamer dan de moleculen verder weg van de huid en de 
grenslaag wordt dikker naarmate er zich meer haar op de huid bevindt en dunner naarmate 
er meer beweging van lucht of water rond het lichaam plaats vindt. De grenslaag vormt 
door de nagenoeg stilstaande moleculen een extra isolatie. 
 
Fysiologische regulatie [thermoregulatie] 
 
De mens behoort samen met andere zoogdieren en vogels tot een relatief kleine groep die 
de kerntemperatuur binnen bepaalde marges houdt. 
  Bij mensen is het de taak van het thermische regelsysteem om de mate van warmte-
uitwisseling te variëren zodat de kerntemperatuur binnen een marge van een halve graad 
Celsius van 37°C verwijderd blijft. Het thermische regelsysteem heeft bij de mens voorrang 
boven andere regelsystemen. Onder thermoneutrale temperatuur verstaan we een 
temperatuur waarbij het lichaam de kerntemperatuur constant kan houden door alleen de 
hoeveelheid bloedtransport van en naar de huid aan te passen zonder over te gaan op 
rillen of zweten. Voor een naakt persoon ligt de thermo neutrale temperatuur in stil staande 
lucht tussen de 26 en 30°C en in water tussen de 35 en 35,5°C. Deze thermoneutrale-, 
vasomotor- of nul- zone, voorkomt dat het lichaam continu moet switchen tussen zweten en 
rillen. Zolang het lichaam zich in een thermo neutrale zone bevindt, ligt de huidtemperatuur 
rond de 33 graden wat overeen komt met het klimaat waar onze soort vandaan komt. 
  Als de omgevingstemperatuur stijgt of daalt buiten de thermoneutrale zone, zal het 
lichaam beginnen met rillen of zweten. Het temperatuurbereik waarbinnen het lichaam nog 
in staat is de temperatuur door middel van zweten of rillen te regelen heet de thermische 
regelzone. Buiten de thermische regelzone, is het lichaam niet meer in staat door 
fysiologische reacties de lichaamstemperatuur te regelen. Zonder externe/ gedragsmatige 
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maatregelen zoals kleding, gebouw, verwarming of air conditioning, zal het lichaam op een 
gegeven moment een dodelijke temperatuur bereiken. De gedragsmatige of technologische 
zone geeft het temperatuurbereik weer waarin de mens zijn temperatuur kan regelen als 
deze daarvoor de beschikking heeft over voldoende hulpbronnen en faciliteiten.  
 
Het thermische regelsysteem 
 
Teneinde de lichaamstemperatuur te kunnen regelen moet het thermische regelsysteem in 
staat zijn temperatuur te voelen en te reageren op veranderingen. Het thermische 
regelsysteem heeft een grotere reserve ten aanzien van de hitte-eliminatie dan de 
hitteopslag, wat aantoont dat voor onze voorouders hitte een groter gevaar was dan koude. 
De centrale verwerkingseenheid, de thermostaat van het systeem, is gelegen in de 
hersenen: de hypothalamus. De hypothalamus regelt het conserveren van de bestaande 
warmte en het genereren van nieuwe warmte.  
De hypothalamus krijgt zijn informatie van warmte en koude receptoren die zich in de huid, 
spieren, ruggengraat en hersenen bevinden. Bijvoorbeeld in de huid bevinden zich 3 X 
zoveel koude als warmte receptoren en deze zitten slechts 1,8 mm onder het oppervlak 
waardoor ze snel reageren op veranderingen in temperatuur. Voor het in werking stellen 
van het thermoregulatie proces zijn de receptoren in de hersenen verreweg het meest 
gevoelig voor temperatuursveranderingen. 
 
Reactie op dalende temperatuur 
 
Wanneer de lichaamstemperatuur begint te dalen, reageert het lichaam hierop door de 
bloedsomloop in de schil te veranderen en door de haren op de huid overeind te zetten. 
  Bij kou sluit het lichaam de haarvaten (vasoconstrictie) in de huid en beperkt daardoor de 
bloedsomloop in de huid en de daaronder liggende vetlaag. 
Hierdoor wordt de huid en de daaronder gelegen vetlaag omgevormd tot een isolerende 
bufferzone die de daaronder liggende vitale organen beschermt tegen afkoeling. 
Onderhuids vet geeft ongeveer even veel isolatie als kurk en hoe dikker deze laag hoe 
beter de isolatie. 
  Het vermogen van het lichaam om de bloedcirculatie in de huid te veranderen is groot. De 
totale bloedstroom door de huid, wanneer de haarvaten maximaal open zijn, bedraagt drie 
tot vier liter per minuut. Deze wordt gereduceerd met 99 procent tot ongeveer 0,02 liter per 
minuut bij maximale vasoconstrictie in de kou. 
Uitgezonderd het hoofd, heeft de huid over het hele lichaam het vermogen de haarvaten te 
sluiten waardoor in een omgeving van -4°C, bij een licht geklede persoon, ongeveer 50% 
van de warmteproductie verdwijnt via het hoofd. 
Indien er meer kleding aan wordt getrokken zal een relatief hoger percentage warmte via 
het onbeschermde hoofd verdwijnen. 
  In aanvulling op de warmte-isolatie zoals boven genoemd, zal het lichaam ook reageren 
op kou door extra warmte te produceren. Dit gebeurt door veranderende spierspanning en 
rillen. De veranderende spierspanning verklaart de spierstijfheid die vaak optreedt bij kou. 
Rillen is het onvrijwillig, synchroon en ritmisch samentrekken van een klein deel van de 
skelet spieren. Deze trekken samen met een snelheid van circa 5 tot 10 maal per seconde. 
Bij maximaal rillen kan de warmteproductie met een factor twee tot vijf toenemen in 
vergelijking met rusttoestand. De energie die nodig is voor het rillen wordt uit vet en suiker 
gehaald en zodra de suikers in de spieren op zijn stopt het rillen. Zelfs op een matig 
niveau, stopt het rillen al na zeven uur indien deze suikers niet op tijd worden aangevuld. 
Rillen stopt ook indien het zuurstofgehalte in lucht te sterk afneemt of het kooldioxide 
niveau te sterk stijgt. Voor het rillen worden dezelfde spieren gebruikt als bij vrijwillige 
bewegingen zodat dit de zwemvaardigheid negatief kan beïnvloeden (zie ook hoofdstuk 5). 
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Weergave van het effect van bloedsomloop door de huid op de warmte-uitwisseling. 

 



 9 

Reactie op stijgende temperatuur 
 
Indien het lichaam een temperatuurstijging ondergaat, verandert het de bloedsomloop in de 
schil en begint te zweten om zodoende overtollige warmte kwijt te raken. Doordat de 
haarvaten in de huid verder worden opengezet (vasodilatie) wordt de isolatie van het 
onderhuidse vet omzeild en extra warmte met het bloed naar de huid getransporteerd 
zodat extra warmteafgifte plaatsvindt.  
  Voor elke liter bloed van 37 graden dat door de huid stroomt en daarna met een 
temperatuur van 36 graden terug stroomt in het lichaam, verliest het lichaam circa één 
kilocalorie aan warmte. Bij een maximale bloedsomloop door de huid van 4 liter per minuut, 
voert het lichaam tot 4 kilocalorie (280 watt) per minuut aan warmte af. 
De core temperatuur is in grote mate bepalend voor de mate van bloedsomloop in de huid, 
voor warme handen moet dus vooral de core temperatuur op peil zijn. 
  Tijdens zware inspanning in warm weer zorgt die extra bloedsomloop door de huid voor 
een grotere belasting van het hart en ontrekt het bloed aan de spieren waardoor 
prestatieverlies optreedt. Dit is vooral het geval indien onvoldoende vocht wordt aangevuld 
en het lichaam begint uit te drogen. 
  Komt het lichaam door opwarming in de thermische regelzone terecht dan zal het 
beginnen te zweten. In contrast tot andere zoogdieren, is de mens voorzien van ongeveer 
2,5 miljoen zweetporiën. Zweet bestaat voor 99 % uit water, is zuur en bevat zout. Een 
nadeel van zweten is dan ook het verlies aan water, zout en andere mineralen. 
  Indien de omgevingstemperatuur stijgt tot een niveau dat ligt boven de 
lichaamstemperatuur en warmteproductie gaat door, dan wordt zweten de enige 
mogelijkheid van het lichaam om warmte af te voeren. 
Verdamping van zweet onttrekt latente warmte van het huidoppervlak waardoor het bloed 
in de huid afkoelt dat daarna terug stroomt naar de kern om opnieuw warmte op te halen. 
  Mensen kunnen tot 2 liter zweet per uur produceren indien vochtniveau volledig op peil is. 
Maar omdat zweet verdamping en niet zweetproductie voor afkoeling zorgt zal alle zweet 
dat van het lichaam afloopt alleen bijdragen aan uitdroging en niet aan afkoeling. Met elke 
liter verdampt vocht verwijdert 575 kilocalorie aan warmte uit het lichaam. Verdamping van 
zweet wordt effectiever naarmate de luchtvochtigheid lager is. 
 
Het koelende vermogen van zweten 
 
In een historisch experiment in 1775, verschafte Blagden ons een interessant voorbeeld 
van het koelend vermogen van zweten in een hete en droge omgeving. 
Een man (in staat om te zweten) verbleef in een oven met een droge atmosfeer van 
119°C gedurende een periode van 15 minuten zonder ook maar enige 
ziekteverschijnselen te vertonen, terwijl een biefstuk (niet in staat om te zweten) op een 
naast gelegen plank volledig werd gekookt ! Zowel de biefstuk als de man zouden volledig 
zijn gaan koken indien de lucht niet droog was geweest maar nat. 
 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

• Inzicht in hoe het menselijk lichaam reageert op omgevingsfactoren stelt ons beter in 
staat risico’s te analyseren en een passende overlevingsstrategie te ontwikkelen 
voor verschillende omstandigheden. 

• Om goed te kunnen blijven functioneren en uiteindelijk te kunnen overleven is het 
voor mensen van belang een aantal kritische balansen in tact te houden zoals; 
lichaamswarmteverlies versus warmteproductie, waterverlies versus 
waterconsumptie, en energieverbruik versus energie-inname. 
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KLEDING 
 “Essentials of Sea Survival” (2002), Frank Golden en Michael Tipton  

“Hypothermia Frostbite and other Cold Injuries (2006), Giesbrecht en Wilkerson 
en diverse andere bronnen (zie literatuurlijst) 

Inleiding 
 
Geklede lichamen zijn bekend uit een periode zeker 35.000 jaar geleden. Sinds 10.000 jaar 
bevolkt de mens nagenoeg de gehele planeet. Zelfs wandelen op de maan behoort 
tegenwoordig tot de mogelijkheden door gebruikmaking van speciale pakken. Het maakt 
tegenwoordig nauwelijks meer uit waar de mens zich bevindt, door gebruik te maken van 
kleding is hij in staat om een huidtemperatuur te handhaven van rond de 33°C, ongeveer 
de gemiddelde huidtemperatuur van de eerste mensen op de Oost Afrikaanse savanne. 
Het zal daarom duidelijk zijn dat geschikte kleding een factor van betekenis is bij het 
voorkomen van gevaarlijke afkoeling of opwarming. 
 
De principes van kleding 
 
Teneinde een verwachting te kunnen uitspreken over de prestaties van beschermende 
kleding, dient men te begrijpen welke eisen het lichaam stelt aan een verblijf in een 
specifiek milieu en tot in welke mate een bepaald kledingstuk aan deze eisen tegemoet 
komt. Dit vereist inzicht in de fundamentele principes van kleding en de prestatie die 
kleding moet leveren. Hierbij moeten we in gedachte houden dat; 
 

1. de optimale microklimaat temperatuur voor een mens om zijn eigen 
lichaamstemperatuur op peil te houden zonder stress ongeveer 26 tot 30 graden 
bedraagt; en 

2. de fysische wetten van convectie, conductie, radiatie en verdamping duidelijk 
aangeven langs welke weg het lichaam warmte verliest. 

 
Het doel van kleding is om het eerste punt proberen te bereiken door het manipuleren van 
het tweede punt. Algemeen gesteld wordt dit verkregen door modificatie van; 
 

• volume, karakteristieken en aantal lucht bevattende compartimenten binnen het 
microklimaat; 

• de mate van uitwisseling van microklimaatlucht met omgevingslucht; en 
• de hoeveelheid vocht in de kleding. 

 
Isolatie 
 
Kleding isoleert door te werken als een thermische barrière tussen de huid en de 
omgeving. Als algemene regel kan gesteld worden dat stilstaande lucht een slechte 
geleider is van warmte en dus een goede isolator. Daarom is vooral de hoeveelheid 
stilstaande lucht die opgesloten zit in de kleding bepalend voor de mate van isolatie en niet 
zo zeer de eigenschappen van de vezels waarvan de kleding gemaakt is. Daarom hoeft 
kleding niet zwaar te zijn voor een effectieve werking maar het moet voldoende lucht 
opsluiten om effectief te zijn. 
  Kledingisolatie wordt vaak gemeten in Clo. De Clo is een door Gagge in 1941 ingevoerde 
eenheid voor het isolatievermogen van de kleding. 1 Clo komt overeen met de isolatie die 
nodig is om een comfortabel gevoel te hebben bij een metabolisme van 50 Kcal/m!/uur, in 
een omgeving met een luchttemperatuur van 21°C, een windsnelheid van minder dan 0,1 
m/s en een relatieve luchtvochtigheid lager dan 50%. Eén clo is gelijk aan de isolatie van 
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een zakenkostuum in de 40er jaren; hierin bleef een zakenman voldoende warm bij een 
kamertemperatuur van 21°C.  
Als u in een kledingwinkel vraagt naar de isolerende waarde in clo van een bepaald 
kledingstuk, dan zullen de meeste verkopers je het antwoord schuldig moeten blijven maar 
het is wel handig om te gebruiken als referentiewaarde. Zo geeft kleding ongeveer 1,57 clo 
isolatie per centimeter dikte. 
  Ofschoon het materiaal waarvan kleding is gemaakt van weinig waarde is op de 
isolerende waarde maakt de reactie van druk op het materiaal een significant verschil. 
Als het materiaal makkelijk wordt gecomprimeerd bij druk van buitenaf en misvormt blijft zal 
een groot deel van de isolatie verloren gaan waardoor de isolerende lucht uit het materiaal 
wordt gedrukt. Naarmate kleding een hogere Clo waarde heeft, wordt het dikker en 
omvangrijker. De omvangrijkheid van kleding legt een zekere grens aan de maximale 
isolerende waarde die bereikt kan worden met kledingdikte en deze ligt rond de 3 cm dikte 
of 5 clo. Slaapzakken kunnen echter een isolatiewaarde bereiken van 8 clo.   
  Koele omgevingslucht kan de kleding in en uit stromen als kleding loshangt, het 
schoorsteeneffect (Eng. Chimney effect). Maar ook is ventilatie mogelijk door openingen bij 
de polsen, enkels en nek gedurende lichaamsbewegingen, het zogenaamde balgeffect 
(Eng. Bellows effect). Veel kleding is voorzien van verstelbare openingen op deze plekken 
om dit balgeffect tegen te gaan of juist mogelijk te maken door warmte-uitwisseling middels 
geforceerde confectie. Soms kan het balgeffect juist bijdragen aan een betere werking van 
de kleding, vooral in geval er waterdichte bovenkleding wordt gedragen. Geforceerde 
confectie kan voorzien in de ventilatie van onderkleding om de ophoping van 
transpiratievocht te voorkomen.  
  Een kledingpakket in lagen vormt een grotere barrière tegen warmteverlies en heeft een 
gewichtsvoordeel ten opzichte van één dik kledingstuk omdat dunnere materialen dezelfde 
isolatie kunnen geven. Kleding in lagen voorziet ook in de mogelijkheid tot het verwijderen 
van lagen om overtollige warmte af te kunnen voeren tijdens verhoogde activiteit. 
  In koude winderige condities, waarbij geforceerde convectie eerder een probleem is dan 
een voordeel, kan winddichte bovenkleding warmteverlies door convectie voorkomen. 
Ook gedrag kan warmteverlies door convectie voorkomen. Een mens kan het 
lichaamsoppervlak, dat in open verbinding staat met de omgeving, verkleinen door de 
benen tegen elkaar te doen of een foetushouding aan te nemen. 
  Het lichaam bedekken met kleding is ook een effectieve methode om warmteverlies door 
straling te voorkomen, hoewel er nog enige stralingswarmte kan ontsnappen indien de 
overkleding warmer is dan de omgeving. Aanvullende isolatie zal deze bron van 
warmteverlies verminderen door verlaging van de oppervlaktetemperatuur van de buitenste 
kledinglaag. Het lichaam wikkelen in een reflecterend materiaal zou theoretisch 
warmteverlies door straling tegen kunnen gaan. Afschoon dergelijk materiaal van nut kan 
zijn in een warme omgeving zoals een ziekenhuis, blijkt het van weinig nut in  
een koude omgeving. Hiervoor zijn 2 redenen aan te geven: 
 

1. Wanneer de huidtemperatuur de luchttemperatuur nadert, zal warmteverlies door 
straling minimaal zijn. 

2. Waterdamp door onzichtbare transpiratie, zal snel condenseren op de koele 
reflecterende deken en zijn reflecterende waarde reduceren tot bijna nul. 

 
Het is een veel beter idee een individu in te pakken in een water en winddichte barrière om 
zodoende te helpen warmteverlies door convectie en verdamping tegen te gaan. 
Hiervoor zijn er speciale overlevingszakken van polyethyleen in de handel verkrijgbaar of, 
nog beter, de zogenaamde Thermal Protection Aid (TPA) die in de scheepvaart verplicht op 
manoverboordboten te vinden zijn en die, met uitzondering van het gezicht, het hele 
lichaam verpakt. Hierin zit vaak ook nog aluminium verwerkt om eventueel verlies van 
warmte door straling te verminderen. 
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Routes waarlangs warmte wordt uitgewisseld bij een gekleed persoon in lucht en water. 

 
Vocht permeabiliteit 
 
Onder vocht permeabiliteit verstaan we het gemak waarmee waterdampmoleculen worden 
doorgelaten door een bepaald materiaal. Hoe hoger de permeabiliteit des te groter het 
volume aan waterdamp is dat het microklimaat verlaat. Daarom kan permeabiliteit van 
kleding in grote mate invloed hebben op het vochtig worden van onderkleding en daardoor 
op isolatie en comfort. 
  Vochtigheid wordt uitgedrukt in relatieve hoeveelheid ten opzichte van de maximale 
hoeveelheid die lucht kan bevatten bij een bepaalde temperatuur in procenten. Warme 
lucht kan veel meer vocht bevatten dan koude lucht waardoor lucht met een relatieve 
vochtigheid in het microklimaat vlak bij de huid misschien een relatieve vochtigheid heeft 
van 50 %. Als deze lucht zich verplaatst door de diverse lagen onderkleding zal hij door de 
thermische gradiënt in het kledingpakket geleidelijk afkoelen terwijl de absolute vochtigheid 
gelijk blijft. Door de afkoeling neemt de relatieve vochtigheid echter toe totdat er een punt 
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wordt bereikt dat de lucht verzadigd raakt en begint te condenseren op de binnenkant van 
de koude, waterdichte overkleding. Het resultaat is dat de buitenste lagen van het 
kledingpakket geleidelijk aan vochtig worden of, in een extreem koud klimaat, zelfs 
gedeeltelijk bevriezen. Dit effect bevordert het verlies aan warmte door geleiding aangezien 
het vocht, dat de plaats van lucht heeft ingenomen, de warmte 24 maal beter geleidt dan 
lucht. De wijsheid van het oude gezegde “als je warm wilt blijven in de bergen, blijf dan 
enigszins koud” wordt nu duidelijk.  
  Om condensatie van vocht in kleding te voorkomen, zijn veel kledingfabrikanten 
begonnen met het vervangen van de impermeabele buitenste laag door een permeabel 
(“ademende”) laag. Zolang dit materiaal nieuw en schoon is, laat het onzichtbaar 
transpiratievocht door naar buiten terwijl doorlekken van regen of buiswater voorkomen 
wordt. De meeste van dergelijke materialen zijn in staat om kleine hoeveelheden 
transpiratievocht op die manier af te voeren maar indien er sprake is van oververhitting 
door inspanning dan schiet het tekort en wordt er alsnog vocht opgebouwd in de 
onderkleding. De prestaties van ademende materialen worden gewoonlijk minder naarmate 
het ouder wordt of vervuild raakt met bijvoorbeeld zoutkristallen, olie of ander vuil. 
Het ideale materiaal voor koude en droge omstandigheden is winddicht maar water 
permeabel. Zelfs indien gebruik wordt gemaakt van een dergelijk materiaal dient men 
zorgvuldig om te gaan met de dikte van het kledingpakket om transpiratie door 
oververhitting in een koud klimaat te voorkomen. Indien gebruik wordt gemaakt van water 
impermeabel materiaal, dan dient het microklimaat regelmatig geventileerd te worden om 
vochtophoping te voorkomen. 
 

 
Ademend membraam 

Schematische voorstelling van toepassing en werking van een ademend membraam. 
 

Water en wind bestendigheid 
 
Water kan de kleding ook binnendringen vanuit de omgeving. Onder natte omstandigheden 
geeft een waterbestendige buitenlaag bescherming tegen het nat worden van de 
isolerende onderlaag. Fabrikanten combineren deze eigenschap vaak met 
windbestendigheid.  
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Kledingkeuze  
 
Een IJslands spreekwoord luidt: "Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding." 
Men moet zich kleden volgens het "ajuin of ui -principe", d.w.z. de kledingsuitrusting moet 
bestaan uit meerdere lagen zodat de lucht tussen de verschillende lagen voorziet in een 
betere isolatie en zodat men snel een laag kan verwijderen of toevoegen om zweten of 
rillen tegen te gaan. 
 
De kleding en beschermingsmiddelen moeten gekozen worden op basis van: 
 

• Temperatuur waaraan men blootgesteld zal worden. 
• Weersomstandigheden (wind, regen, sneeuw) die men kan verwachten. 
• Duur en niveau van de te verrichten arbeid:  

- zeer licht - licht - halfzwaar - zwaar werk, 
- continu werk versus werk met onderbrekingen,  
- korte versus langdurige aanwezigheid in koude. 

• Conditie en gewenning van de gebruiker. 
• De kans op te water raken. 
• Risico op krachten van buitenaf wat letsel kan veroorzaken of de integriteit van de 

kleding kan aantasten, hierbij valt te denken aan: 
- zware branding, 
- rotsen, 
- vegetatie zoals doorns, distels of brandnetels, 
- geweld gedurende spel. 

• De kans op overlast door insecten of ander (on)gedierte.  
• Specifieke bewegingen welke bewegingsvrijheid vereisen. 
• De te verwachten slijtage op bepaalde plekken.  
• Bescherming tegen olie, chemicaliën of vuur. 
• De aard van het terrein dat doorkruist dient te worden (voorral bij schoeisel van 

belang). 
• De wenselijkheid van zo min mogelijk weerstand in water (hydrodynamisch) of in 

lucht (aerodynamisch).  
• De mogelijkheid om additionele uitrustingsstukken op het lichaam mee te kunnen 

nemen zodat ze makkelijk binnen bereik zijn zoals: 
- eten en drinken, 
- communicatiemiddelen, 
- noodsignalen. 

• Draagcomfort en eventuele allergieën voor bepaalde stoffen van de gebruiker. 
• De wenselijkheid om gezien te worden of juist niet. 

 
Bij de kledingkeuze voor een buitensportactiviteit dient er gelijk gekeken te worden naar 
extra reservekleding. Denk hierbij aan: 
 

• Voorzie extra voorraad sokken, handschoenen en kleding zodat men de nat 
geworden kleding kan vervangen. 

• Voorzie flexibele kleding met een goed isolatievermogen die men snel aan of uit kan 
trekken. 
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• Aanpassen kleding om "oververhitting" te voorkomen. Men mag zich ook niet "te 
warm" gaan kleden. Zweten zorgt voor nat worden van de kleding zodat kleding 
isolerende vermogen gaat verliezen.  

 
Kleding lagen 
 
Kleding kan met 'VIP' methode bekeken worden: 
V = Ventilating or Wicking layer: Ventilate / Verluchting: waffle weave, fishnet. 
I = Insulating or Absorbing layers: Isolatie: wol, fibrefill, fleece. 
P = Protective or Shell layer: Protectie: nylon, waterproof, windbreak. 
 
Binnenste laag = Controle van het ‘microklimaat’ = Vochtregulerend 
 
De keuze van de binnenlaag wordt bepaald door de mate van zweten dat verwacht wordt. 
Bij zweetproductie is een goede vochtregulatie van belang. Dit wordt bereikt door lucht 
tussen de vezels, zo min mogelijk stof in contact met de huid (zodat de kleding niet gaat 
plakken) en door vezels toe te passen die geen vocht absorberen. Vochtige lucht kan nu 
makkelijk naar de buitenste kledinglagen afgevoerd worden en de huid blijft makkelijker 
droog. Thermisch of "fishnet" ondergoed (polyester of polipropyleen) is goed omdat het 
vocht van de huid weghaalt. Bij weinig arbeid en dus minder transpiratie, kan er ondergoed 
toegepast worden dat dichter geweven is, meer huidcontact heeft en vocht absorbeert 
zoals katoen. Keuzemogelijkheden: 
 

• Polipropyleen. 
• Polyester. 
• Wol. 
• Wol + synthetische vezel. 
• Katoen indien men niet (te veel) zal zweten, voor buitensport daardoor ongeschikt. 

 
Tussenlaag = Isolatie (luchtlaag)  
 
Deze laag heeft als functie het vasthouden van stilstaande lucht voor het verkrijgen van 
voldoende isolatie. De tussenlaag kan uit meerdere lagen bestaan en kan gecombineerd 
worden met een windbeschermende laag verwerkt in het materiaal. Voor het verkrijgen van 
voldoende ventilatie kan de tussenlaag ook (tijdelijk) als bovenlaag gebruikt worden door 
de, waterdichte, buitenste laag uit te doen. Bij gebruik in combinatie met een buitenlaag, 
welke geschikt is voor onderdompeling (droogpak of dompelpak), is het belangrijk om een 
tussenlaag te kiezen die zo min mogelijk door de waterdruk gecomprimeerd wordt zodat de 
isolatiewaarde grotendeels behouden blijft. 
  Keuzemogelijkheden: 
 

• Wol 
• Synthetische vezels (polyester, polipropyleen) 
• Polyester fleece (Polartec® Windbloc® van Lowe Alpine® en Berghaus® Gore 

windstopper® van The North Face® Millet® van Mammut® etc). 
 
Buitenste laag = Bescherming tegen de omgeving bieden.  
 
De eerste laag is erop gericht om afkoeling door een vochtige huid te voorkomen. De 
laatste laag doet eigenlijk precies hetzelfde. Deze laag beschermt tegen wind en nattigheid 
van buitenaf. Alleen wanneer de onderlaag en isolatielaag droog zijn, kunt u het 
comfortabel warm hebben. De buitenste laag moet echter niet alleen nattigheid van buiten 
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tegenhouden, maar ook transpiratie laten ontsnappen. Als dit niet effectief gebeurt, wordt u 
alsnog kletsnat door uw eigen transpiratie. Daarom zijn er verschillende waterdichte stoffen 
ontwikkeld die ademende eigenschappen hebben, waarvan Gore-Tex®, MPC®, 
Thinsulate® Rab® en eVent®  de bekendste zijn. Op het 3-lagen systeem zijn nog enkele 
variaties mogelijk. Bij grote inspanning is de transpiratie zo hevig dat de buitenste laag dit 
niet meer kan afvoeren en u dus van binnenuit nat wordt. Een winddichte fleece zou een 
goede tussenoplossing zijn bij droog weer en een waterafstotende Softshell bij lichte 
regenval. Zolang bescherming tegen regen en wind minder belangrijk zijn, kunnen jassen 
van wol of nylon gewatteerd met dons een prima oplossing bieden. Denk bij de aanschaf 
van de buitenste laag, afhankelijk van de toepassing, verder aan: 
 

• Scheur/schuurbestendigheid ('abrasie'). 
• Rits die bestand is tegen sneeuw en wind en die in 2 richtingen (onder en boven) 

geopend kan worden om oververhitting te komen. Rits moet makkelijk te openen en 
te sluiten zijn met handschoenen aan: best voorzien van een lus aan de ritssluiting 
met een lengte van 5 à 8 cm. Dus geen drukknoppen. 

• Grote zakken waar men zijn handen in kan opwarmen. Zakken die men kan openen 
en sluiten met handschoenen aan. 

• Extra zakken voor het bij de hand hebben van eten, communicatiemiddelen, muts of 
noodsignalen. Eventueel kan een zwemvest ook in deze behoefte voorzien. 

• Geïntegreerde capuchon, vooral bij een anorak voor zeekajakvaarders. 
• Mouwen die voorzien zijn op het gebruik van handschoenen. Tijdens arbeid mogen 

de polsen niet blootgesteld worden aan de koude: uiteinde mouwen en 
handschoenen moeten elkaar nog overlappen. 

• Bovenste deel kleding moet lang genoeg zijn zodat er overlapping is met de broek; 
tijdens arbeid wordt de onderrug dan niet blootgesteld aan de koude. 

 
Latex manchetten mogen niet te strak rond de polsen zitten. Vooral in combinatie met 
koude kan dit makkelijk tot polsblessures leiden. 
 
Cold 
 
We kunnen kleding bekijken met het ezelsbruggetje ‘COLD’ of ‘COLDER’  : 
C = Keep clothing Clean: Vuile kleding verliest isolerende werking. 
O = Avoid Overheating: Oververhitting lichaam leidt tot zweten, de kleding absorbeert dit 

zweet. Dit vermindert de isolerende werking van de kleding. Bij verdamping van het 
zweet koelt het lichaam af. Oververhitting kan aangepakt worden door openingen in 
kleding ter hoogte van nek, onderarmen, benen en polsen of 2-way ritssluiting aan 
de voorkant. 

L = Wear clothing in Layers and Loose = Think in Layers: Draag kleding in meerdere 
lagen. 

D = Keep clothing as Dry as possible: Houd kleding droog: Vochtige kleding verliest tot 
25 maal sneller lichaamswarmte. 

E = Examine clothing for holes, tears and broken fasteners: Onderzoek kleding op 
gaten, scheuren en kapotte sluitingen. 

R = Repair or Replace damaged clothing: Herstel of vervang kapotte kleding 
 
Kleding geschikt voor onderdompeling 
 
Kleding geschikt voor onderdompeling moet bescherming bieden tegen de hoge 
warmtegeleiding van water en convectie. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met 
de hydrostatische druk op het kledingpakket dat zorgt voor een isolatievermindering 
afhankelijk van de compressiefactor. Voor het tegen gaan van Cold Shock is het van 
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belang, dat zo veel mogelijk huidoppervlak niet of zo geleidelijk mogelijk in contact komt 
met het water. Bij kleding geschikt voor onderdompeling onderscheiden we 3 soorten; de 
Wetsuit, Drysuit en Immersionsuit. 
 
Wetsuits worden gemaakt van neopreen waarbij isolatie wordt verkregen door het pak zelf. 
Er wordt niet alleen lucht maar ook water gebruikt als isolatie. Bij het te water gaan wordt 
het pak geleidelijk nat maar het water blijft in een dunne film tussen het pak en de huid 
zitten waardoor geen verdere afkoeling door convectie plaatsvindt. Omdat het hier om een 
nat systeem gaat, heeft zweten geen invloed op de isolerende werking aangezien het pak 
al nat is. Daarom is neopreen bij uistek geschikt om te worden gebruikt bij inspanning met 
veel zweetproductie. Zolang het pak droog gebruikt wordt, zal de isolatiewaarde iets hoger 
zijn. Neopreen met een gesloten celstructuur heeft een lagere permeabiliteit en houdt meer 
lucht vast maar daar staat tegenover dat het veel minder flexibel is en daardoor minder 
geschikt voor veel beweging en slechter aansluit op het lichaam. Modern neopreen heeft 
daarom een open celstructuur en kan uitstekend gebruikt worden voor natte activiteiten 
zoals kanovaren of surfen waarbij veel bewegingsvrijheid wordt vereist. 
  Een wetsuit is niet op alle plaatsen even dik. Dit is ook niet nodig, de armen hoeven niet 
zo goed beschermd te worden als de borst, buik en rug bijvoorbeeld. Omdat u veel met uw 
armen en benen beweegt is wat extra flexibiliteit in armen en benen mooi meegenomen. 
Extra bewegingsvrijheid bij de armen kan ook verkregen worden door het neopreen bij de 
schouders extra aan te trekken zodat het niet te strak zit. Over het algemeen kan gezegd 
worden dat een winterpak vier tot zes millimeter dik moet zijn op het lichaam. De armen zijn 
met een millimeter of drie warm genoeg. De laatste jaren is veel winst geboekt in flexibiliteit 
van surfpakken. Niet alleen door het gebruik van nieuwe materialen, maar ook door een 
betere pasvorm. Het is belangrijk een pak te kopen dat goed past . Doe het pak eerst eens 
aan in de winkel, spring er een beetje in rond en ga eens zitten met de benen vooruit. Een 
iets te groot pak zit misschien lekker en lijkt door de opgesloten lucht warm, totdat u in het 
water valt en die lucht vervangen wordt door water. Koop een pak dat goed aansluit op het 
lichaam; voor het aan- en uittrekken hoef je het niet meer te laten; door de nieuwe gladde 
en flexibele materialen is dit tegenwoordig een koud kunstje. 
  Afgezien van de duidelijke verschillen tussen een pak voor in de zomer en een pak voor in 
de winter zijn er nog heel wat verschillende typen wetsuits op de markt. Het meest bekende 
pak is de steamer. De naam steamer komt oorspronkelijk van het merk GUL® dat deze 
naam gaf aan het eerste “full suit”, in vijf tot zes millimeter dik neopreen met gelijmde en 
blindgestikte naden. Deze naam is langzamerhand synoniem geworden voor een 
soortnaam en staat dus voor pakken uit één deel die gelijmd en blindgestikt zijn. Het idee 
was dat je als het ware “stoomt” in je pak, vandaar de naam steamer. Er zijn steamers in 
allerlei soorten en maten. Zo is er de steamer voor in de herfst en winter, met lange 
mouwen en ook de zomersteamer met korte mouwen. Een oude bekende is de long john. 
Dit pak lijkt op een soort tuinbroek en wordt vaak gebruikt in combinatie met een neopreen 
vest. Kajakvaarders maken veel gebruik van een long john omdat deze optimale 
bewegingsvrijheid geeft bij de armen. Kajakvaarders gebruiken neopreen vaak als 
tussenlaag met een thermoshirt eronder en een anorak er overheen plus natuurlijk een 
zwemvest. Dit doen ze omdat ze zich voornamelijk boven water bevinden en ook 
bescherming nodig hebben tegen afkoeling door convectie en verdamping (windchill).  
   
Als het echt warm wordt, trek je een shorty aan, korte mouwen, korte benen, maar toch 
genoeg bescherming en warmte. Hoewel wetsuits vaak worden gebruikt zonder het 3 laags 
principe van onderste laag, tussenlaag en bovenste laag, kan er uitstekend met 
verschillende lagen neopreen worden gewerkt om de isolatie aan te passen mochten de 
omstandigheden veranderen. Een nadeel van neopreen is dat als men eenmaal uit het 
water of de kajak gaat, het vocht in het pak begint te verdampen wat zorgt voor afkoeling. 
De kou die dan tijdens pauzes ervaren wordt, wordt versterkt door verminderd metabolisme 
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maar kan worden tegengegaan door het aantrekken van een droge onderlaag en het 
aantrekken van winddichte kleding. 
 
Droogpak (Eng. Drysuit) is een pak dat van binnen zo goed als droog blijft bij 
onderdompeling. Droogpakken worden alleen gebruikt in combinatie met geschikte 
onderkleding ter verkrijging van voldoende isolatie omdat het pak zelf nauwelijks isolatie 
biedt. Het comfortvoordeel van een droogpak wordt vooral verkregen in situaties waarbij er 
weinig inspanning wordt geleverd en de gebruiker wordt blootgesteld aan de wind, zoals bij 
het geven van instructie aan de waterkant of staand in de branding en tijdens pauzes op 
een winderige zandplaat. Bij voldoende onderkleding kan een droogpak meer bescherming 
bieden tegen koud water en vooral koude lucht dan een wetsuit wat de reden is waarom 
deze pakken vaak worden gekozen voor expedities naar extreem koude oorden. 
  Een droogpak werkt pas goed zolang de onderkleding ook werkelijk droog blijft, een halve 
liter vocht zorgt al voor een isolatieverlies van 30%. Daarom wordt de prijs van zulke 
pakken voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van het ademende membraam dat 
vaak in deze pakken verwerkt zit. Dit membraam dient regelmatig te worden gereinigd om 
te voorkomen dat de ademende poriën dicht gaan zitten en hun werking verloren gaat. Bij 
grote inspanning zal er alsnog condensvorming optreden en wordt het isolerende 
vermogen verminderd. Sommige gebruikers besluiten in zo’n geval één van de ritsen open 
te trekken voor extra ventilatie wat uiteraard de integriteit (ongeschonden toestand) van het 
pak aantast. Beter is dan, onder dergelijke omstandigheden, te kiezen voor een wetsuit of 
neopreenvervanger in combinatie met een winddichte bovenlaag zoals een anorak die 
gemakkelijk kan ventileren bij de hals.  
  Droogpakken hebben een speciale rits die het pak waterdicht afsluit. Nadelen van deze 
ritsen zijn dat ze het pak nogal stug maken, wat het draagcomfort niet ten goede komt, en 
de kwetsbaarheid van deze ritsen. Ritsen vereisen onderhoud met speciaal smeermiddel 
zoals was. Een droogpak dient te zijn voorzien van een capuchon voor een goede 
bescherming van hoofd en hals, zonder zo’n capuchon is het de investering niet waard.  
  Houd bij de keuze van onderkleding rekening met de hydrostatische druk van het water 
mocht men te water gaan, kies daarom kleding dat bij druk van buiten zo min mogelijk 
wordt gecomprimeerd zoals Polartec® Power Dry® of Reeds® Aquatherm® in combinatie 
met thermisch ondergoed. Conventionele pluizige fleece, dat los rond het lichaam valt, is 
minder geschikt als onderkleding vanwege de hogere compressiefactor bij 
onderdompeling.  
  Bij de polsen, hals en enkels worden droogpakken afgesloten door latex manchetten die 
soms nog zijn voorzien van een extra neopreen manchet er overheen. Ook deze latex 
manchetten verdienen extra aandacht bij het aantrekken en onderhoud in verband met hun 
kwetsbaarheid. Te strak zittende manchetten geven irritaties aan de pezen van de polsen 
en kunnen, vooral bij koude, gemakkelijk tot blessures leiden. Zitten de manchetten te los 
dan loopt men het risico op lekwater, vooral in een stevige branding. 
  Voor de aanschaf van een droogpak dient men verder de volgende factoren in 
overweging te nemen; hoge prijs, beperkte levensduur, gevoelig voor beschadigingen door 
rotsen e.d. en het is lastig kledingdikte aan te passen tijdens een kanotocht.  
Dompelpak (Eng. Immersionsuit), een combinatie van beide, waarbij het pak zelf isolatie 
biedt maar aanvulling met extra onderkleding wordt vereist. Deze pakken zijn gemaakt van 
neopreen met een gesloten celstructuur en worden gebruikt als overlevingspak. Het pak 
zelf biedt al een behoorlijke isolatie maar het is de bedoeling om hier kleding onder te 
dragen zo veel als nodig onder de gegeven omstandigheden. 
 
Effectiviteit van kleding bij onderdompeling 
 
De condities in open water zijn gewoonlijk veel slechter dan die onder gecontroleerde 
laboratorium omstandigheden. Twee consequenties hiervan zijn een vergroot risico op 
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verdrinking en, voor degene die droogpakken of dompelpakken dragen, een vergroot risico 
op lekkage. Bevochtiging van de onderkleding reduceert de isolatie van een niet geïsoleerd 
droogpak aanzienlijk en kan worden veroorzaakt door, lekkage door beschadiging, slechte 
afsluitende manchetten en boorden, slecht functionerende ritsen, geweld door golven, 
zweten en urineren in het pak. 

 
Tijden van bruikbaar bewustzijn (kern temperatuur gedaald tot 35°C) van proefpersonen 

ondergedompeld in koud water met verschillende soorten kleding onder 
laboratoriumomstandigheden volgens Golden en Tipton. 

 
Gedurende diverse laboratoriumtests, onder relatief bescheiden omstandigheden, werd 
frequent een gemiddelde lekkage gemeten van een halve tot één liter. Bevochtiging in deze 
hoeveelheden resulteert in een isolatievermindering van 30 to 40 %. In water van 10°C 
geeft dit in een reductie in overlevingstijd van net over de drie uur naar net onder de twee 
uur.  Sommige internationale specificaties voor overlevingspakken zijn daarom gebaseerd 
op maximale waterlekkage van 200 milliliters gedurende lekkage tests. Overlevingscurven 
houden verder geen rekening met waar de lekkage plaatsvindt. Dit kan echter een 
aanzienlijk verschil maken in behoud van de kern temperatuur. Lekkage van een halve liter 
over de armen of benen heeft nauwelijks invloed op verlaging van de kerntemperatuur dit in 
tegenstelling tot een zelfde lekkage over de romp. 
Voornamelijk vanwege de vergrote waterlekkage en het daarmee samenhangende 
convectieve warmteverlies, kan de isolatie verkregen met niet geïsoleerde dompelpakken, 
in ruw buitenwater, verminderen met 33 tot 100 procent vergeleken met laboratorium 
metingen. Dit verklaart gedeeltelijk de “verrassend slechte prestaties van dompelpakken” 
zoals gerapporteerd in onderzoeken van fatale ongelukken. 
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  Het dragen van waterafstotende of watervaste onderkleding reduceert de invloed van 
bevochtiging omdat dit materiaal meer van zijn isolerende eigenschappen behoudt indien 
nat dan normale onderkleding. Dompelpakken waarin dit waterafstotende materiaal zit 
verwerkt bieden daarom ook beduidend meer bescherming tegen afkoeling maar omdat 
deze pakken het verlies van overtollige hitte in lucht tegen gaat zijn ze vaak oncomfortabel 
om te dragen, vooral gedurende inspanning. 
  Een grote hoeveelheden water die een droogpak binnen lekt zal ook het drijfvermogen 
van het kledingpakket verminderen met gevaar voor de luchtwegen (zie hoofdstuk 
verdrinking). 
 
Drijfvermogen en bescherming van de luchtwegen 
 
Reddingsvesten dragen bij tot het redden van mensenlevens doordat ze meehelpen de 
luchtwegen vrij te houden van water zowel gedurende bewustzijn als buiten bewustzijn. 
Zwemvesten verrichten dezelfde taak maar zijn minder effectief vooral bij bewusteloosheid. 
Dit omdat ze niet zijn voorzien van een kraag met extra drijfvermogen bedoelt om het 
slachtoffer automatisch met het gezicht naar boven te draaien. Kanovaarders kiezen 
desondanks toch meestal voor een zwemvest omdat deze kraag hen belemmerd in hun 
bewegingsvrijheid wat ook een veiligheidsnadeel oplevert.  
  Als tussenoplossing wordt soms gekozen voor een handmatig opblaasbaar reddingsvest. 
Het nadeel echter van zo’n vest is dat hij nutteloos is indien het slachtoffer bewusteloos 
raakt en niet meer in staat is zelf aan het koord te trekken om het CO! patroon in werking te 
stellen. Ook biedt een opblaasbaar reddingsvest minder bescherming tegen Cold Shock 
omdat de gebruiker bij te water raken sneller onderdompelt en dieper zinkt. Opblaasbare 
vesten dienen jaarlijks gekeurd te worden en ervaring leert dat veel vesten al binnen een 
paar jaar afgekeurd moeten worden bij intensief gebruik. 
  Zwem- en reddingsvesten kunnen worden gegroepeerd onder de naam PFD (Personal 
Floating Divice) en vormen het belangrijkste beschermingsmiddel voor mensen op of nabij 
het water. De “Boating Statistics 2006 report”, gepubliceerd door de “Department of 
Homeland Security United States Coast Guard”, laat zien dat van de 474 
verdrinkingsdoden in 2006, ongeveer 90% (423) geen PFD droeg.  
  De goede werking van een PFD moet in samenhang worden gezien met bescherming 
tegen afkoeling en vormen samen een geïntegreerd overlevingssysteem. Het belangrijkste 
is dat daarbij de luchtwegen zoveel mogelijk vrij worden gehouden van het water. Let in dit 
kader ook op het goed aantrekken van de PFD, zit het vest te los rond het lichaam en zijn 
de banden niet stevig genoeg aangehaald, dan zal bij te water gaan het vest naar boven 
kruipen wat de afstand van de luchtwegen tot het water verkleint. Systemen die voorzien in 
het zo veel mogelijk verticaal houden van het slachtoffer genieten de voorkeur. Hiervoor 
zijn 3 redenen aan te geven: 
 

1) De drijflichamen op de borst werken maximaal mee om het hoofd zo hoog mogelijk 
boven het water te houden. 

2) Er wordt voorkomen dat de achterkant van het hoofd in het water komt te liggen. 
3) Minder risico dat het slachtoffer in bewusteloze toestand op de buik draait. 

 
Veel commercieel verkrijgbare droog- en dompelpakken zorgen echter voor een 
horizontale ligging wat weliswaar gunstig is tegen onderkoeling (door het geringere 
kledingoppervlak dat in contact staat met water en minder samen persing van de 
onderliggende kledinglagen) maar niet opweegt tegen de verhoogde risico’s op verdrinking. 
  Naast drijfvermogen geven zwemvesten additionele bescherming tegen koude en geven 
ze enige bescherming tegen harde objecten zoals rotsen of de punt of peddel van een 
mede kanovaarder. 
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  Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen zwemvesten voor zeekajavaarders, 
wildwatervaarders en polokanoërs. De vesten voor poloërs dienen zo veel mogelijk 
stootbescherming te bieden rondom het gehele lichaam en de vesten voor zeevaarders zijn 
voorzien van extra zakken voor het bij de hand hebben van eten, drinken, 
communicatiemiddelen en een noodsignaal. Let bij de aanschaf van een zwem- of 
reddingsvest goed op het label in het vest met gewichtsindicatie en of het vest is voorzien 
van het "# goedkeuringslabel (zie bijlage 7). 
   
Bescherming van het hoofd 
 
Draag onder koude omstandigheden een hoofddeksel want 50% van de lichaamswarmte 
gaat verloren via het hoofd en dit percentage loopt nog verder op indien de rest van het 
lichaam goed is gekleed. Een wollen of synthetische muts zorgt voor de beste protectie. 
Onbeschermde delen zoals neus en oren kunnen ter beschermen tegen bevriezingen 
ingesmeerd worden met vaseline. 
  Kies ter bescherming tegen afkoeling bij onderdompeling een hoofddeksel dat ook de 
oren en nek bedekt, bijvoorbeeld een bivakmuts van neopreen. Overlevingspakken hebben 
vaak standaard een neopreen cap in één van de zakken zitten. Het verdient daarom 
aanbeveling voor watersporters om hetzelfde te doen. Een neopreen cap bij de hand in één 
van de zakken van bijvoorbeeld je anorak kan het verschil maken bij een 
overlevingssituatie in koud water.  
  Vergeet ook niet bij zonnig weer het hoofd te beschermen tegen de zon. Vooral op het 
water en het strand gaat verbranding extra snel omdat de zonnestralen weerkaatsen via 
het wateroppervlak of het zand. Een eenvoudig reclamepetje volstaat al maar denk wel om 
een goede pasvorm, te strak zittende petjes gaan, vooral bij warmte en inspanning, 
irriteren. De onbeschermde delen dienen ingesmeerd te worden met een (watervaste) 
sunblock. 
  Naast bescherming tegen de koude en de zon is in veel gevallen ook bescherming tegen 
verwondingen door harde objecten vereist. Bij polokanoërs, brandingvaarders en 
wildwatervaarders is een helm zelfs verplicht. Er bestaat een ruime keuze aan helmen 
speciaal voor kanovaarders met verschillende gradaties van protectie. Polokanoërs 
behoeven de zwaarste graad van protectie waarbij ook de oren en het gezicht beschermd 
word. De overige kanovaarders kiezen meestal een helm zonder oorprotectie omdat dit iets 
comfortabeler is en een compacter ontwerp mogelijk maakt. Het nadeel is echter dat ze iets 
minder goed op hun plek blijven zitten. Het is bij beide ontwerpen meestal goed mogelijk 
een neopreen cap te dragen onder de helm. Kies bij voorkeur een helm voorzien van een 
"# markering (zie bijlage 7). 
 
Bescherming van de handen 
 
Handen zijn kwetsbaar voor koude door hun relatief grote huidoppervlak ten opzichte van 
hun massa. Als het lichaam afkoelt zullen de handen als eerste koud worden met 
verminderd prestatievermogen tot gevolg. Warmteverlies aan de handen kan opgevangen 
worden door handschoenen. Vuisthandschoenen ("wanten") zijn beter dan 
vingerhandschoenen omdat er minder warmte-uitwisseling is door een beter 
oppervlakte/volume verhouding.  
  Kajakvaarders kunnen het beste peddelmoffen van neopreen gebruiken omdat hierbij de 
grip op de peddel optimaal blijft en hun werking het zelfde is als van wanten. Een stukje 
van de peddel wordt als het ware ingepakt en hier steek je de hand in, de wind en het 
water hebben zo geen vat meer op de handen.  
Goede peddelmoffen beschermen ook de polsen tegen kou en daardoor ook tegen 
polsblessures. Het materiaal waarvan de peddel gemaakt is heeft ook invloed op afkoeling 
van de handen. Kies onder koude omstandigheden voor een licht materiaal met een lage 
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soortelijke warmte zoals kevlar / carbon en niet voor aluminium. Afgezien van het directe 
ongemak van koude handen, leidt het systematisch negeren van dit probleem op lange 
termijn vaak tot spier- en gewrichtsklachten (zie hoofdstuk 5). 
 
Schoeisel en sokken 
 
Goed schoeisel is voor buitensporters van groot belang omdat ze zich vaak moeten 
verplaatsen over een moeilijk terrein en lange wandelingen maken. Wandelschoenen 
worden ingedeeld in klassen afhankelijk van hun gebruik op verharde of onverharde wegen 
of ruw terrein. Bij de keuze van het schoeisel is het verstandig gelijk de juiste sokken er bij 
te zoeken. Sokken dienen de juiste dikte te hebben aangepast aan het schoeisel:  
 

• Te dikke sokken zorgen ervoor dat isolatievermogen vermindert door 
compressiekrachten en de bloedvoorziening in de voeten vermindert zodat men 
meer kans loopt op koudeletsels. 

• Te dunne sokken verhogen de kans op blaren. 
 
Onder winterse omstandigheden is het raadzaam twee paar sokken over elkaar heen te 
dragen. Binnenpaar; katoen, zijde, nylon of dunne wol. Buitenpaar: dikkere wollen sok. 
  Essentieel is dat de voeten droog blijven ter voorkoming van blaren en koude voeten. 
Er kan onder natte omstandigheden ook gekozen worden voor neopreen sokken in 
combinatie met sterke sandalen met een dikke antislip zool. Zo bij zo is het verstandig om 
naast de gewone wandelschoenen een paar sandalen mee te nemen zodat het mogelijk is 
te wisselen van schoeisel mochten de voeten gaan irriteren op bepaalde plekken of het 
schoeisel nat worden. 
  Peddelaars op trektocht dragen meestal neopreen schoentjes en hebben voor 
wandelingen nog een paar sandalen tot hun beschikking die weinig pakvolume innemen. 
De keuze van het soort kanoschoentjes hangt vooral af van het type landingsplekken dat 
kan worden verwacht. Wordt er op ruwe en rotsachtige kusten geland, kies dan voor 
neopreen schoentjes met een stevige antislipzool of heb een paar stevige sandalen bij de 
hand. Wetlands met veel modder vragen om neopreen boots die ook de enkels bedekken 
en voorzien zijn van een rits. 
 
Effecten van beschermende maatregelen 
 
Protectiemiddelen hebben hun invloed op mobiliteit en werkbaarheid. 
Protectiekledij voor de koude weegt tussen 3-6 kg, schoenen inbegrepen. Het hobbling 
effect (belemmeren effect) van kledij: hoofddeksels, helmen en aangezichtsbescherming 
interfereren met de visus en de spraak; handschoenen met de handvaardigheid. Laarzen 
geven door hun gewicht op de benen relatief meer werkbelasting. En er is frictie tussen de 
verschillende kledinglagen. 
  Bij drenkelingen veroorzaken de plooien in de kleding extra weerstand in het water wat de 
drenkeling als het ware naar beneden trekt bij elke golfbeweging, dit effect wordt vooral 
waargenomen bij laarzen die de drenkeling als een weerhaak verankeren in de diepte. 
Daarnaast werkt kleding in het water belemmerend voor redders door de extra weerstand 
van de kleding en het gewicht van het water die de kleding vasthoudt. 
Er bestaan normen voor het benodigde drijfvermogen van zwemvesten bij verschillende 
kledingtypes (zie bijlage). De zakken van zeekajakvesten zijn vaak vol gestopt met 
allerhande (noodzakelijke) attributen wat belemmerend werkt bij het instappen in 
reddingssituaties. 
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Goed voorbeeld van toepassing van peddelmoffen en dry suit met ademend membraam 

onder extreme omstandigheden. Nieuwe materialen maken kanovaren niet 
noodzakelijkerwijs veiliger maar verhogen vooral het comfort onder extreme 

omstandigheden en werken daarom soms  grensverleggend. Afbeelding toont de Nieuw-
Zeelander Graham Charles en is overgenomen uit de Kokatat catalogus 2008. 

 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
• Het dragen van een helm bij wildwatervaren, brandingvaren en rockhoppen 

vermindert sterk het risico op verdrinking door bewusteloosheid na stoten van het 
hoofd hetgeen als doodsoorzaak nr. 1 wordt gezien bij kanovaarders onder 
dergelijke omstandigheden. 

• Statistieken over het gebrekkige gebruik van zwem- en reddingsvesten door 
verdrinkingsslachtoffers onderstrepen het grote belang in het gebruik hiervan. 

• Inzicht in de wegen waarlangs de mens warmte verliest en de effecten van 
beschermende maatregelen, zoals kleding, stelt ons in staat passende maatregelen 
te nemen om de warmtebalans in stand te houden. 
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           VERDRINKING 
Bronnen; ILS policy statements  

“Een medische benadering van verdrinking” (2003), Dr. J.J.M. Bierens 
“Essentials of Sea Survival” (2002), Frank Golden en Michael Tipton  

Inleiding 
 
Verdrinking is het proces van verstikking door onderdompeling in een vloeistof. 
Elk jaar verdrinken er wereldwijd 449.000 mensen (7,4 op de 100.000 mensen) en zijn er 
1.300.000 die het incident overleven (WHO database 2000). In Nederland sterven er elk 
jaar ca 300 mensen door verdrinking (1,9 op de 100.000 inwoners). De man: vrouw ratio is 
2:1 en bij adolescenten is dit zelfs 9:1. Verdrinking is veruit doodsoorzaak nummer één op 
zee en binnenwater en de 3e meest voorkomende doodsoorzaak van alle ongelukken.  
Bij kinderen tot 15 jaar staat verdrinking wereldwijd na verkeersongevallen op de 2e plaats 
in de ranglijst van meest voorkomende doodsoorzaken door ongevallen. In de VS is 40% 
van alle verdrinkingsslachtoffers jonger dan vier jaar.  
  In Nederland gebeurt 60 % van alle waterongevallen tijdens de pleziervaart.  
In Groot-Brittannië vindt 55% van alle open water verdrinkingsgevallen plaats binnen 3 
meter van een veilig heenkomen. In 75 % van alle verdrinkingsgevallen is onderdompeling 
primair de oorzaak van verdrinking en in de resterende 25 % een secundaire oorzaak 
omdat het slachtoffer eerst bewusteloos raakte alvorens te verdrinken. Dit laatste komt veel 
voor bij wildwaterkanoërs die geen helm dragen. 
  Zelfs in koud water is verdrinking nog steeds doodsoorzaak nummer één, dit in 
tegenstelling tot wat de meeste mensen dachten in de jaren 50 tot eind jaren 80 van de 
vorige eeuw toen onderkoeling als grootste doodsoorzaak werd gezien. 
Dit komt omdat nieuwe inzichten over de fysiologische reacties op onderdompeling in koud 
water tot andere conclusies leiden, hierover later meer. 
 
Verdrinken en bijna verdrinken 
 
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is slechts een kleine hoeveelheid water in de 
longen al voldoende om dood door verdrinking te veroorzaken zoals door golfslag. 
Algemeen wordt aangenomen dat 22 milliliter per kilo lichaamsgewicht in principe al 
dodelijk is. Voor een gemiddeld persoon van 70 kg met een longinhoud van 6 liter is 1$ 
liter water in de longen inhaleren te veel om nog te kunnen overleven. 
Zelfs het inhaleren van slechts % tot $ liter water kan al voldoende zijn om te sterven aan 
de complicaties tenzij een adequate behandeling op tijd wordt ingezet. 
  Bijna verdrinking of near drowning, is het overleven, zo mogelijk tijdelijk, na het inhaleren 
van een vloeistof in de longen. Tijdens hun redding zijn de meeste bijna verdrinkings 
slachtoffers bij bewustzijn en ademen uit zichzelf, vaak kuchen ze daarbij of braken en 
geven soms roze schuim op. Degenen die hun bewustzijn niet hebben verloren, zijn 
meestal erg geschrokken en aangeslagen en sommigen voelen zich goed genoeg om hun 
redders er van te overtuigen dat ze verder geen hulp van een arts behoeven. Slachtoffers 
van onderdompeling die water hebben geïnhaleerd en kuchen vanwege irritaties aan hun 
luchtwegen dienen altijd gescreend te worden in een ziekenhuis om bijna verdrinking uit te 
sluiten. Bijna verdrinking is een spoedeisend trauma die specialistische hulp behoeft 
teneinde een snelle verslechtering in de conditie en mogelijk dood van de patiënt te 
voorkomen. Deze latere conditieverslechteringen zijn gelijk aan de term uitgestelde 
verdrinking of secondary drowning die nog in oudere publicaties worden gebruikt. 

3 
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Longen 
 
Via de neus of de mond ademen we lucht in. Via de keelholte gaat de lucht door de 
luchtpijp. De luchtpijp heeft kraakbeenringen om de pijp open te houden.   
Vanaf de luchtpijp gaat het lucht via de bronchiën, de twee longen in. Daarna komt de lucht 
in de luchtpijptakjes en als laatste in de longblaasjes of alveoli. Daar wordt de zuurstof 
opgenomen in het bloed en koolstofdioxide afgegeven aan de omgeving. 
De structuur van de luchtwegen is gelijk aan die van een boom met steeds nauwere 
vertakkingen en wordt ook wel de bronchiale boom genoemd, waarbij de boomstam 
correspondeert met de luchtpijp. De bladeren aan de uiteinden stellen de alveoli voor. 
Volwassenen hebben ongeveer 300 miljoen alveoli met een totaal oppervlak van 60 tot 80 
vierkante meter. Dit is het oppervlak dat beschikbaar is voor gasuitwisseling met het bloed 
en is bedekt met pulmonaire haarvaten (vaten voor gasuitwisseling). 
 

 
Schematische weergave van de longen. 
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Mechanisme van verdrinking in drie fasen 
 
Het verdrinkingsproces verloopt over 3 fasen. De eerste fase wordt soms nog opgedeeld in 
een boven en onderwater fase. De duur van elke fase is verschillend naargelang het 
slachtoffer en de omstandigheden waarin de verdrinking plaatsvindt. Onderstaande 
indeling is een theoretische indeling. 
 
Fasen met reacties Beschrijving proces Prognose 
Onderdompelingfase 
 

• Duikreflex 
• Vaso- vagale 

reflex 
• Vasoconstrictie 
• Laryngo- 

spasme 
 

In deze fase raakt het slachtoffer onder het 
wateroppervlak. De drenkeling probeert zijn 
adem in te houden of er treedt een duikreflex 
op. Als dit niet (meer) lukt kan een spasme van 
het strottenhoofd (laryngospasm of 
stembandkramp) instroom van water in de 
longen grotendeels voorkomen. Soms treed er 
een Vaso- vagale reflex op. De reflexen 
kunnen zo hevig zijn dat er een circulatiestop 
optreedt. 

>90 % 
Reanimatie 
soms nodig 

Aspiratiefase 
 

• Middenrif-
contractie 

• Spasmen 
• Braken 
• Urinelozing 
• Spermalozing 

Zuurstofreserve in het lichaam wordt zo laag 
dat  spasme van de stembanden niet langer 
aangehouden kan worden en zo kan het water 
en braaksel vrij in de longen stromen. Dit kan 
reanimatie bemoeilijken. Slachtoffer braakt 
vaak nog tijdens de reddingspoging. Er 
ontstaan blauwe lippen en een bleke 
gelaatskleur door het lage zuurstofgehalte in 
het bloed. 

50 %  
bij reanimatie 

Hypoxische fase 
 

• Schijndood 
• Klinische dood 
• Biologische 

dood 

De zuurstofreserve is nu volledig opgebruikt en 
er volgt een circulatiestilstand. Deze zal tot 
hersenbeschadiging leiden. Soms is er echter 
een beschermende factor: hypothermie 
vertraagt de stofwisseling waardoor het 
lichaam minder zuurstof nodig heeft. 

<10 %  
bij reanimatie 

 
Reflexen bij te water raken 
 

• Vaso- vagale reflex: Prikkel van de nervus vagus door: psychische angst, 
emotionele reacties, stress, trauma (pijn) en koude. Beïnvloeding van het hart- en 
bloeddruk regelende centrum; hartslag daalt, bloeddruk daalt, zuurstof in hersenen 
daalt, bewustzijnsverlies. 

• Duikreflex: Is het sterkst bij kinderen en nog sterker bij dieren (vooral bij 
zeezoogdieren). Bij onderdompeling wordt reflexmatig de adem ingehouden 
(apnea), selectieve vasoconstrictie van de bloedsomloop in de schil waardoor er 
enkel nog bloed naar de vitale organen stroomt en het hartritme vertraagt. 

 
Modaliteiten van verdrinking 
 

• Droge verdrinking:  Bij deze verdrinking komt er geen water in de longen omwille 
van een strottenhoofdspasme. Dit is in 10 % van de gevallen. 

• Natte verdrinking:  Bij deze verdrinking komt er water in de longen. Dit is in 90% van 
de gevallen. 
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De natte verdrinking wordt onderverdeeld, afhankelijk van het soort water waarin  
de verdrinking plaats heeft in: 
 

• Zoetwaterverdrinking: Door osmose neemt het bloed het water uit de longen via de 
alvioli geleidelijk op omdat zoetwater een hypotone oplossing is. Er blijft hierdoor 
geen of weinig water in de longen achter. 

• Zoutwaterverdrinking: Geeft onmiddellijk longoedeem. Door osmose neemt het 
zeewater in de alveoli geleidelijk vocht op uit het bloed omdat zeewater een 
hypertone oplossing is. Hierdoor mogelijk bloedverdikking en shock door afname 
circulerend volume. Door bloeddrukdaling stijgt het hartritme welke verminderde 
kracht heeft door zuurstof tekort en uiteindelijk mogelijk stopt. Vocht hoopt zich op in 
de longen en vaak zien we dat het slachtoffer roze schuim begint op te geven. 

 
Het gevolg van aspiratie van zowel zoet water als zeewater is een daling van het 
zuurstofgehalte in het bloed. Bij zeewater is deze daling echter aanzienlijk sterker waardoor 
de kans om te overleven na zoutwater inhalatie maar de helft zo groot is als bij zoet water. 
 
Gevolgen van (bijna)verdrinken 
 

• Verstikkingsgevaar of asfyxie streed direct op door strottenhoofd spasme of het 
(gedeeltelijk) vollopen van de longen met water of braaksel. Asfyxie kan later 
optreden als gevolg van de complicaties van bijna verdrinking waaronder 
vochttoename in de longen door osmosewerking bij zeewater. Vroeger werd dit 
“secondary drowning” genoemd maar tegenwoordig wordt dit aangeduid met “post 
immersion collaps”. 

• Hartfalen ten gevolge van zuurstoftekort of door de hevige schrik en mogelijk 
bijkomende reflexen. Vooral (oudere) mensen met een zwak hart lopen extra risico 
op hartfalen. 

• Braken komt bij 20- 40% van de drenkelingen voor en wordt o.a. veroorzaakt door 
zuurstofgebrek en water in de maag. Braaksel kan in de longen terecht komen wat 
de reanimatie bemoeilijkt. Op verdenking van braken dient het hoofd opzij gedraaid 
te worden. 

• Hersenletsel is het gevolg van progressieve zuurstofnood van het hersenweefsel. 
De grote hersenen zullen eerst schade oplopen. De kleine hersenen, die de vitale 
functies controleren, zijn beter beschermd tegen de zuurstofnood. Of de schade nog 
herstelbaar is, is afhankelijk van de duur van de zuurstofnood, de 
lichaamstemperatuur en van de kwaliteit van de reanimatie. 

• Infecties van de luchtwegen en longen. Normaal kan het lichaam de bacteriën die in 
de luchtwegen terecht komen, de baas. Denk maar aan een stevige verkoudheid, 
die doorgaans na enkele dagen spontaan geneest. Tegen een grote hoeveelheid 
bacteriën en andere lichaamsvreemde bestanddelen die via “vuil” water tot diep in 
de luchtwegen doordringen, is het immuunsysteem niet opgewassen. De gevolgen 
zijn irritaties en infecties, waardoor de slijmproductie fel toeneemt. Deze 
slijmproductie bemoeilijkt op haar beurt de ademhaling. 

• Longoedeem: Ontstaat wanneer de bloedvaten in de longen beschadigd worden. 
Daardoor kan vocht uittreden dat zich verspreidt in het weefsel tussen de bloedvaten 
en alveoli waardoor hier een zwelling ontstaat en de zuurstofopname wordt 
bemoeilijkt. In eerste instantie ontstaat longoedeem op het moment dat vloeistof 
ingeademd wordt. Bij zoetwaterverdrinking zal dit longoedeem zich spontaan 
oplossen. Weefselbeschadiging treedt wel op en zorgt voor een bemoeilijkte 
ventilatie ter hoogte van de longen. Bij zout water zal het longoedeem versterkt 
worden door osmose en dus sneller optreden. 
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• Platvallen van de alveoli (atelectase): Het zogenaamd “dichtklappen” van de longen, 
is het gevolg van de aantasting van het surfactant dat de alvioli op spanning houdt. 
Het water wast het surfactant weg waardoor de wanden van de alveoli aan elkaar 
plakken en geen ventilatie meer mogelijk is. Waarneembare symptomen bij het 
slachtoffer zijn een moeizame, snelle en oppervlakkige ademhaling. 

 
Eerste hulp bij bijna verdrinking  
 
Ontleend aan een artikel van Dr. J.J.L.M. Bierens met aanbevelingen van de I.L.S. 
 
Beademing dient zo snel mogelijk te worden gestart, zo nodig en mogelijk nog op het water 
maar alleen als luchtwegen vrij van het water kunnen worden gehouden door voldoende 
drijfvermogen onder het slachtoffer en er geen gevaar is voor de hulpverlener. Zodra het 
slachtoffer uit het water is, zo snel mogelijk met de basisreanimatie starten. Probeer nooit 
water uit de longen te verwijderen omdat dit de kans op braken aanzienlijk vergroot en 
kostbare tijd verloren gaat. Houdt het slachtoffer in horizontale positie, parallel aan de 
kustlijn (HT positie), bij een positie met het hoofd naar beneden zal de kans op braken toe 
nemen.  
  Eventuele vuiligheid wordt eerst uit de mond en keelholte verwijderd. Over het algemeen 
zal de hulpverlener onaangenaam verrast worden door de moeilijkheden die optreden 
tijdens de beademing van een drenkeling. Zeker als een drenkeling koud is, zal het moeilijk 
zijn een vrije luchtweg te krijgen. Daarnaast zullen de luchtwegen ten gevolge van het 
water en de afkoeling vernauwd zijn en zullen veel alveoli dichtgevallen zijn. Ook zal extra 
weerstand tijdens de beademing optreden door de koude, en dus stugge borstkas en de 
met water gevulde maag. Wanneer de hulpverlener met veel kracht lucht in de longen 
blaast, zal de lucht de weg van de minste weerstand volgen in de richting van de maag. Dit 
vergroot de kans op braken of het passief teruglopen van de maaginhoud naar de mond en 
keelholte. 
  Voor het vaststellen van de bloedsomloop wordt er over het algemeen eerst een minuut 
beademd. Bij een drenkeling is het vaststellen van de bloedsomloop vaak erg moeilijk 
omdat veel drenkelingen een trage hartslag hebben, een minder krachtig pompend hart 
waardoor een lage bloeddruk optreedt en sterk vernauwde bloedvaten. Trage hartslag en 
lage bloeddruk worden veroorzaakt door de duikreflex, het zuurstofgebrek en ernstige 
onderkoeling. In geval er een trage polsslag aanwezig is dient men niet te reanimeren. Is 
geen polsslag voelbaar dan dient met hartmassage begonnen te worden. 
  Een aantal beschermende reflexen van het lichaam biedt de drenkeling een reële 
overlevingskans, zelfs indien er een onderdompeling is van meer dan 10 minuten. In geval 
van droge verdrinking in combinatie met zeer koud water zijn bij jonge mensen extreme 
overlevings gevallen bekend. Dus reanimeren is zeker niet hopeloos. 
Stop de reanimatie nooit voor de patiënt zijn normale lichaamstemperatuur terug heeft, 
aangezien de toediening van medicatie bij een onderkoelde persoon geen effect heeft. 

“Nobody is death until he is warm and death”. 
Een drenkeling kan pas dood verklaard worden wanneer deze bij een lichaams-
temperatuur tussen 33 en 35°C geen hartactiviteit vertoont. 
Patiënten die alleen bewusteloos zijn, in de stabiele zijligging leggen (schenkhouding), 
warm toedekken en bewaken. 
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Welke patiënten moeten er naar het ziekenhuis en wie niet? 
 
Aanbevelingen over genomen  van de International Life Saving Federation. 
 
De volgende patiënten dienen in de meeste gevallen naar het ziekenhuis te worden 
gestuurd: 

• Elke patiënt die voor kortere of langere tijd het bewustzijn heeft verloren. 
• Elke patiënt die assistentie nodig heeft gehad bij het beademen. 
• Elke patiënt die gereanimeerd diende te worden. 
• Elke patiënt in een zorgelijke toestand met secundaire aandoeningen zoals 

hartproblemen, wervelkolomletsel, vergiftiging, epilepsie, delirium enz. 
 
De volgende patiënten komen eventueel in aanmerking om op de locatie van verdere zorg 
te worden ontslagen indien, na 10-15 minuten van zorgvuldige observatie, na te zijn 
opgewarmd zover als nodig, en de patiënt al het volgende heeft: 
 

• Geen kuchen. 
• Ademhaling op een normaal tempo. 
• Normale bloedcirculatie zowel in sterkte als frequente gemeten bij de slagaderlijke 

puls en zo mogelijk bloeddrukmeting. 
• Normale gelaatskleur en lippen. 
• Geen rillen. 
• Volledig bij bewustzijn, wakker en alert. 

 
Er blijft echter altijd een risico van vertraagde longcomplicaties. Alle onderdompeling- 
slachtoffers dienen daarom te worden gewaarschuwd dat als ze later alsnog last krijgen 
van kuchen, benauwdheid, koorts of een ander zorgelijk symptoom, ze onmiddellijk 
medische advies dienen in te winnen. Het verdient de voorkeur dat dergelijke personen niet 
naar een thuisomgeving terugkeren waar ze alleen zijn voor de eerst volgende 24 uur. 
Speciale aandacht en zorg dienen er aan kindslachtoffers te worden gegeven. 
 
Zeekajak ramp 
 
In maart 1993 ging een groep van acht 16- en 17 jarige schoolkinderen, vergezeld van 
een leerkracht en twee instructeurs, zeekajakvaren voor de zuid Engelse kust als 
onderdeel van een outdoor trainingsprogramma. Afgezien van de instructeurs, waren alle 
deelnemers beginnende kajakvaarders. Vanaf het vertrek had de leerkracht gelijk al 
grote moeilijkheden om zijn kajak overeind te houden, daarom werd hij door de senior 
instructeur van dichtbij gecoacht. Als gevolg hiervan raakten ze allebei gescheiden van 
de rest van de groep. Alle deelnemers droegen neopreen wetsuits en zwemvesten met 
een vast drijfvermogen van 60 newton welke kon worden vermeerderd tot 100 newton 
door ze verder op te blazen. Tragisch genoeg was geen van de kinderen geïnstrueerd 
over deze mogelijkheid, dus toen de kinderen later in het erg koude water werden 
gevonden, nadat ze meerdere malen waren gekenterd in golven van 1 meter, bleken ze 
onvoldoende drijfvermogen te hebben om hun luchtwegen vrij te houden van het water. 
  “Toen we eenmaal met z’n allen in het water lagen en te vermoeid waren om de kajaks 
te hozen en er weer in te klimmen, lieten we ze gaan en grepen we elkaars armen om 
een lange lijn te vormen. De golven braken geregeld over onze hoofden. Later probeerde 
we een ring te vormen maar hiertoe waren we niet meer in staat. Iedereen had het koud 
en begon gelijk te rillen bij het te water gaan. Op een gegeven moment liet één van de 
meisjes los en raakte bewusteloos. Hierop begon ze moeilijkheden te krijgen met 
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ademen en begon zich schuim te vormen rond de mond. Kort hierop ondervond één van 
de jongens een soortgelijk probleem, diepgaande verwarring, onzintaal uitslaand, snel 
gevolgd door bewusteloosheid met een overvloedige hoeveelheid bellen rond zijn mond. 
Geleidelijk aan kregen de meeste overige leden van de groep soortgelijke problemen 
voordat de reddingshelikopter arriveerde op de locatie”. 
  De instructeur en vier van de acht studenten werden levend gered. Bij autopsie werd 
vastgesteld dat de overige vier studenten overleden waren door verdrinking. 
 
 
 

 
Om verdrinking ten gevolge van golfslag te voorkomen zijn sommige reddingsvesten 

voorzien van een “Splash Guard”. 



 31 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
 

• Verdrinking wordt weer als grootste gevaar gekenmerkt voor watersporters, het vrij 
van het water houden van de ademweg heeft daarom onder alle omstandigheden 
prioriteit nr. 1. 

• De duikrespons helpt bij het inhouden van de adem in warmer water (>20ºC) maar 
in koud water (<15 ºC) overheerst gewoonlijk de cold shock respons. 

• Inhalatie van slechts 0,25 tot 0,5 liter water kan het slachtoffer op termijn fataal 
worden, inhalatie van 1,5 liter zeewater wordt de meeste mensen direct fataal. 

• Een slachtoffer kan een dergelijke hoeveelheid water inhaleren door vele kleine 
beetjes ten gevolge van golfslag welke breekt over het gezicht. Daarom is een totale 
onderdompeling niet noodzakelijk om dood door verdrinking te veroorzaken. 

• Probeer daarom bij te water raken de afstand van de luchtwegen tot het water zo 
groot mogelijk te houden door zo snel mogelijk in of op de boot te klimmen. 

• Wees alert op bijna verdrinking en raadpleeg een arts als dit niet uitgesloten kan 
worden. 

• Slachtoffers van (bijna) verdrinking die niet meer ademen dienen zo snel mogelijk 
beademt te worden zelfs als er geen hartwerking meer is, probeer nooit water uit de 
longen te verwijderen. 

• Complicaties ten gevolge van bijna verdrinking kunnen soms pas veel later 
optreden, alertheid hiertoe is daarom geboden. 

• Preventie, door voorlichting, het handhaven van veilige gewoonten en gebruik van 
adequate en goed onderhouden uitrusting, is de beste remedie tegen verdrinking. 
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OVERLEVEN IN KOUD WATER 
Theorie vertaald en samengevat uit “Essentials of Sea Survival”, 

Frank Golden en Michael Tipton (2002) 
 
 

Inleiding 
 
“Koud water” is water met een temperatuur van 15°C of lager. In de industrie is algemeen 
geaccepteerd dat bij koud water extra voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen in 
verband met de extra risico’s die dit met zich meebrengt.  
  In de watersport wordt het gevaar van onderdompeling in koud water vaak nog 
onderschat. Volgens een bulletin van Atlantic Kayak Tours uit New York van 1996 is “koud 
water” killer nummer één bij de onvoorbereide zeekajakvaarder, hierin vinden we verder de 
volgende feiten: 
 

• Elke jaar, zonder uitzondering, verschijnt er een bericht over de dood van een 
zeekajakvaarder; meestal een solopeddelaar, iemand van middelbare leeftijd of een 
oudere man, en vrij vaak wordt hij ondersteboven in zijn boot gevonden. 

• Hypothermie is normaal niet het punt bij peddelen in koud water maar meer een 
voorspelbare reeks van schokreacties, die eerst zelfredding bemoeilijkt en snel 
daarna zelfs onmogelijk maakt, vormen het grootste gevaar. 

• Een beschouwing van 6 fatale en 12 bijna fatale ongevallen (1985) geeft aan dat, op 
één na, alle gebeurtenissen plaats vonden bij watertemperaturen van 10ºC of 
minder. Een meer recentere beschouwing van 20 incidenten waarbij 26 mensen te 
water raakten in koud water, geven aan dat er 10 dood waren nog voor dat ze 
konden worden gered en de rest leed aan verschillende stadia van onderkoeling. 

 
  Ook de vuurtorenwachter van Schiermonnikoog kan een verhaal vertellen over een 
gekenterde solopeddelaar, begin jaren 80, in de Zoutkamperlaag die werd ontdekt door 
een passerende visser. Eerst kreeg hij van de visserman over de marifoon door; “er drijft 
hier een kano op zijn kop” waarna hij even later terug kwam met de trieste mededeling; “er 
zit ook nog een kanoër onder”. 
  Voor vele jaren werd hypothermie gezien als voornaamste bedreiging bij onderdompeling 
in koud water. Ondanks dat het correct is te stellen dat het gevaar toeneemt naarmate de 
watertemperatuur daalt kan, volgens de nieuwste inzichten, de doodsoorzaak meestal niet 
worden toegeschreven aan hypothermie alleen. Dus wat gebeurde er precies bij 
kajakvaarders die dood ondersteboven in hun kajak worden gevonden en soms schijnbaar 
niet eens de moeite hebben genomen om hun spatzeil los te trekken laat staan zich zelf te 
redden? Wat we alvast kunnen vaststellen is dat er bij deze slachtoffers waarschijnlijk iets 
gebeurde wat ze vleugellam maakte wat uiteindelijk leidde tot hun ondergang. 
 
Onderdompeling 
 
Om een goed inzicht te verkrijgen in wat de menselijke reactie is op koud water 
beschouwen we eerst de reactie bij onderdompeling in thermo- neutraal water (35°C). 
  In lucht op zeeniveau ondervindt het lichaam een druk van één atmosfeer en 
zwaartekracht. In het water is het effect van zwaartekracht minder sterk terwijl de druk 
toeneemt met 1 bar bij elke 10 meter dieptetoename. Deze toename in hydrostatische druk 
bij het te water gaan heeft fysiologische gevolgen voor de bloedsomloop, hart, longen en 
de darmen. Deze effecten zijn het grootst wanneer het lichaam verticaal in het water drijft 
en het minst bij horizontale ligging. 

44   
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  Wanneer een in het water liggend persoon lucht inademt, staan de longen in open 
verbinding met de buitenlucht en heeft als gevolg daarvan dezelfde druk. De druk buiten de 
borstkas is tegelijkertijd de zelfde als de atmosferische druk plus de hydrostatische druk. 
Het gevolg is dat de longen zich in een relatieve onderdruk bevinden ten opzichte van de 
rest van het lichaam. Hierdoor werkt de hydrostatische druk als het ware als een drukpak 
bij een straaljagerpiloot. Binnen zes hartslagen zal bij een persoon die zich met het hoofd 
boven recht op in het water bevindt, de terugstroom van bloed naar het hart met 700 
milliliters zijn toegenomen. Dit resulteert in een toename van 32 tot 66 procent in bloed dat 
door het hart verpompt wordt. De hydrostatische druk zorgt tevens voor het samendrukken 
van de borstkas met als gevolg verminderd longvolume wat een toename van arbeid bij het 
ademen van 65% ten gevolge heeft. Drukreceptoren in de grote bloedvaten signaleren 
deze overdruk en in een poging deze te verlagen zal de urineproductie toenemen. Het is 
niet ongewoon voor een ondergedompeld lichaam om tot 0,35 liter urine per uur te 
produceren. Deze reactie helpt het lichaam om de bloeddruk terug te brengen naar 
normale waarden en aan te passen naar zijn nieuwe natte omgeving.  
  Gedurende de redding, na een langere periode van onderdompeling in warm water of een 
korte periode in koud water, wanneer er sprake is van hypothermie, kan door een relatieve 
ondervulling van het vatenstelsel, de bloeddruk wegvallen en vooral bij mensen met een 
zwak hart een hartstilstand ontstaan (de rescue collaps). 
 

 

Grammatische voorstelling van het effect van hydrostatische druk op het lichaam. 
 
Onderdompeling in koud water 
 
Het grootste gedeelte van onze planeet is bedekt met water koeler dan thermo neutraal 
water. Buiten de tropen zijn de meeste zeeën zelfs koeler dan 20°C hetgeen de 
overlevingstijd aanzienlijk verkort. Naar aanleiding van ooggetuige verslagen uit de 2e 
wereldoorlog van overlevenden, welke de progressieve vermindering van bewustzijn en 
sterven beschreven van mede schipbreukelingen, werd aanvankelijk “hypothermie” een 
hoofdrol toebedeeld bij het zoeken naar de doodsoorzaak. 
  Moderne inzichten echter plaatsen de gevaren van blootstelling aan koude en verdrinking 
in perspectief. De Britse onderzoekers Golden en Hervey deden dit in 1981 waarbij ze 4 
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stadia van onderdompeling in koud water beschreven met hun specifieke risico’s. 
Aanvankelijk werd deze indeling alleen gezien als van wetenschappelijk belang maar 
tegenwoordig wordt hij in de koudere gebieden van onze wereld veelvuldig gebruikt om de 
effecten van onderdompeling theoretisch weer te geven teneinde inzicht te geven in de 
risico’s. De 4 stadia van onderdompeling in koud water zijn: 
 
Fasen met reacties Beschrijving proces en risico’s Tijdsduur 
Eerste respons  
COLD SHOCK 

• Duikreflex 
• Gasp reflex 
• Hyperventilatie  
• Vasoconstrictie 
• Hartslag versnelling 
• Hoge bloeddruk 

Bij onderdompeling in koud water treedt er 
een Koude schok of Cold Shock response op. 
Onderdeel hiervan is de Gasp reflex gevolgd 
door hyperventileren wat bij onderdompeling 
inhalatie van water tot gevolg kan hebben. 
Het slachtoffer kan in paniek raken en heeft 
een verminderd vermogen om de adem in te 
houden. Cold shock kan tot hartfalen leiden. 

0-3 minuten 

Korte termijn respons 
SPIERKRACHTVERLIES  

• Vasoconstrictie  
• Verminderde 

spierfunctie 
• Spierkramp 
• Verlies van 

zwemvermogen 
 

Door afkoeling treedt er vaatvernauwing op in 
de ledematen waardoor bloedtoevoer naar de 
spieren geleidelijk aan sterk wordt 
verminderd. Voor een aerobe arbeid is er op 
een gegeven moment onvoldoende zuurstof 
in de spieren waardoor er overgegaan wordt 
op veel minder effectievere anaerobe arbeid 
met verminderde spierfunctie tot gevolg. 
Ogenschijnlijk eenvoudige handelingen 
worden een beproeving. Zwemmen gaat 
steeds moeilijker en wordt uiteindelijk 
onmogelijk met verdrinking tot gevolg. 

3-30 minuten 

Lange termijn respons 
HYPOTHERMIE 

• Koude pies 
• Rillen 
• Hypovolumia  
• Hartslag vertraging 
• Hypothermie 

 
 
 

Hypothermie wordt in drie stadia 
onderverdeeld die worden beschreven in het 
volgende hoofdstuk. Door het geleidelijk 
afkoelen van de schil beginnen, als gevolg 
van vasoconstrictie, de nieren extra vocht af 
te scheiden, ook wel koude pies genaamd. 
Hierdoor treedt hypovolumia op, en wordt het 
bloed dikker. Het hart gaat geleidelijk 
langzamer kloppen door verslechterde 
zuurstoftoevoer en hogere viscositeit van het 
bloed. Er bestaat een groot risico op 
verdrinking zelfs met zwem of reddingsvest. 

> 30 minuten 
 
 

Post onderdompeling 
respons 
COMPLICATIES ROND DE REDDING 

• Pre rescue collapse 
• Baroreceptorreflex 
• Rescue collapse  
• Post immersion 

collapse 
• Rewarming collapse 

 

De risico’s die optreden voor, tijdens en na de 
redding, worden ook wel circum-rescue 
collapse genoemd. Het hart van een 
slachtoffer, die langere tijd in koud water heeft 
gelegen, is “als van glas”. Zelfs bij geringe 
inspanning, vlak voor en tijdens de redding, 
kan door de emotie en fysieke inspanning het 
hart het begeven. Snelle opwarming leidt tot 
het te snel openen van de haarvaten zodat 
koud bloed met veel lactaat het hart bereikt 
met hartfalen tot gevolg. 

Vlak voor, 
tijdens en na 
de redding 

Fase 1 en 2 zijn samen verantwoordelijk voor 56% van de koud water doden en fase 4 voor 
17 %.  (Oakley & Pethybridge, 1997). 
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De “Gasp Reflex”, het happen naar adem bij onderdompeling in koud water. 
 
Reflexen en reacties bij onderdompeling in koud water 
 

• Cold shock respons: De eerste reacties van het lichaam op onderdompeling in koud 
water worden gegroepeerd in de cold shock respons en heeft invloed op zowel de 
bloedsomloop als de ademhaling. De cold shock respons treedt gelijk op bij het te 
water gaan en wordt veroorzaakt door het plotseling afkoelen van de huid. De koude 
receptoren die deze reacties in gang zetten zitten vlak onder de huid waardoor een 
dikke laag onderhuids vet geen invloed heeft. Gedurende de eerste 30 seconden 
bereikt de cold shock respons zijn maximum en duurt twee tot drie minuten. De 
temperatuur waarbij deze respons optreedt, varieert per individu. 
  Bij onderdompeling sluiten de haarvaten in de huid zich en begint het hart sneller te 
kloppen wat een sterk verhoogde bloeddruk veroorzaakt. Daarnaast hapt het 
slachtoffer naar adem, de Gasp reflex, en begint te hyperventileren. Het slachtoffer 
heeft een sterk verminderd vermogen om de adem in te houden (soms minder dan 
10 seconden) waardoor soms zelfs onder een omgeslagen roeiboot vandaan 
zwemmen al te veel wordt en het slachtoffer verdrinkt. Bij plotselinge 
onderdompeling is er vaak sprake van paniek wat de controle over de ademhaling 
vermindert. Vooral bij hoge golfslag, waarbij het slachtoffer herhaaldelijk wordt 
overspoeld, bestaat er in deze fase een gerede kans op inhalatie van water. 
  De sterkte van de cold shock respons kan worden verminderd door zo veel 
mogelijk huid en vooral het hoofd, te beschermen tegen het koude water. Voorkom 
het snel te water gaan zodat er sprake is van geleidelijke gewenning. 

• Hypovolumia: Hieronder verstaan we het verminderde circulerende volume ten 
gevolge van vasoconstrictie door onderdompeling en onderkoeling. Bij 
onderdompeling in thermoneutraal water scheiden de nieren tot 0,35 liter urine per 
uur af wat nog eens wordt vermeerderd door vasoconstrictie door afkoeling in koud 
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water: de koude pies. Het gevolg hiervan is dat de viscositeit (dikte) van het bloed 
toeneemt en het hart meer arbeid moet verrichten om het bloed rond te pompen en 
dus langzamer gaat kloppen. 

• Spierkramp: Wordt veroorzaakt door ophoping van melkzuur in de spieren. Melkzuur 
is een bijproduct van anaerobe arbeid (anaerobe = zonder zuurstof). Omdat door de 
koude de bloedsomloop in de ledematen sterk wordt verminderd zijn de spieren 
gedwongen over te gaan op anaerobe arbeid. 

• Baroreceptor reflex: Treedt op bij het wegvallen van hydrostatische steun van het 
water en veranderende zwaartekracht bij reddingen. Door de relatieve ondervulling 
zakt de bloeddruk in het lichaam bij het uit het water halen van het slachtoffer 
waarop het lichaam reageert met het samentrekken van de vaten in de ledenmaten 
en schil om deze bloeddruk te herstellen. Door koude vertraagt deze baroreceptor 
reflex of is geheel afwezig en loopt het slachtoffer extra risico op hartfalen.  

 
Het gevaar van sterk verminderd vermogen om de adem in te houden 
 
In 1973, na het plotseling kapseizen van een boot, raakten acht bemanningsleden  
opgesloten in de luchtbel onder de omgeslagen boot. Alhoewel er maar een klein stukje 
onderwater zwemmen voor nodig was om te ontsnappen bleken twee bemanningleden 
onvoldoende adem te hebben voor hun ontsnappingspoging en verdronken (US CG) 
 
Gevolgen van onderdompeling in koud water 
 

• Verstikking door verdrinking kan bij alle fasen optreden. In de eerste fase bestaat er 
een groot risico op acute verdrinking door aspiratie van water tijdens de cold shock 
respons. Deze respons is waarschijnlijk verantwoordelijk voor het grootste gedeelte 
van de verdrinkings- en bijna verdrinkings- slachtoffers bij per ongeluk 
onderdompeling in water beneden de 15°C. In de tweede fase loopt het slachtoffer 
het risico te diep weg te zakken in het water doordat zwemmen steeds moeilijker 
wordt. In Groot Brittannië bleken 60 % van de verdrinkingsslachtoffers bekend te 
staan als goede zwemmers. Voldoende drijfvermogen in de vorm van zwem- of 
reddingsvest in combinatie met bescherming tegen golfslag maakt hier echter het 
verschil. In het vorige hoofdstuk hebben we geleerd dat verstikking door aspiratie 
van water ook in een later stadium nog kan optreden door golfslag. 

• Hartfalen kan vooral in de 1e, 3e en 4e fase optreden. In de eerste fase ten gevolge 
van de cold shock respons, in de 3e fase door het dikker worden van het bloed in 
combinatie met verminderde zuurstoftoevoer naar de hartspieren. In de 4e fase kan 
hartfalen optreden als gevolg van extra inspanning, wegvallen hydrostatische 
ondersteuning en veranderende zwaartekracht bij het verticaal redden van de 
drenkeling; de rescue en post immersion collaps. Daarnaast bestaat er kans op 
hartfalen bij het te snel en verkeerd opwarmen van het slachtoffer; de rewarming 
collaps. Ongeveer 20% van de dodelijke slachtoffers sterft tijdens of na de redding. 

• Hersenbloedingen kunnen optreden gedurende de eerste fase door de plots sterk 
stijgende bloeddruk. Vooral mensen die al kampen met cardiovasculaire problemen, 
zoals hypertensie, lopen risico. 

• Hartkloppingen komen voor als er een strijd ontstaat tussen de cold shock respons, 
die het hartritme probeert te versnellen, en de duikerreflex, die het hartritme probeert 
te vertragen. In extreme gevallen kan dit leiden tot hartfalen. 

• Hyperventilatie en duizeligheid worden vaak ervaren tijdens de eerste respons. 
Doordat het slachtoffer gaat hyperventileren, stijgt het volume van ingeademde lucht 
tot 10 maal de normale hoeveelheid wat tot duizeligheid leidt. De eerste hap naar 
lucht, de Gasp reflex, is diep en bedraagt vaak bijna het totale longvolume. 
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Hyperventileren wordt hierdoor moeilijk waardoor er een gevoel van benauwdheid 
ontstaat wat bijdraagt aan de paniekreactie. 

• Afterdrop; Hiermee wordt de afkoeling van de lichaamskern bedoeld nadat het 
slachtoffer onder behandeling is gesteld van hulpverleners en bedraagt vaak 1 a 2 
graden. Omdat 50% van het lichaamsweefsel zich binnen 2,5 cm van de huid bevind 
en sterk is afgekoeld door onderdompeling zal de koude in de schil nog nawerken 
op de lichaam kerntemperatuur met mogelijk alsnog hypothermie tot gevolg. 

 
Verlies aan zwemkracht 
 
Zwemmen heeft grote invloed op de snelheid waarmee een slachtoffer afkoelt en kan de 
afkoeling met 30-40% doen laten toenemen. Tipton (1999) bestudeerde de afname aan 
zwemvermogen bij 10 proefpersonen nadat ze waren gewend aan de eerste fase van 
onderdompeling. 
  Alle 10 waren goede zwemmers en hadden geen moeite met de eerste 90 minuten 
durende zwempartij in water van 25°C. Acht proefpersonen volbrachten de zwempartij in 
water van 18°. Slechts vijf bleven de gehele periode van 90 minuten zwemmen in water 
van 10°C. Van de vijf afvallers werden er 4 tussen de 22 en 50 minuten uit het water 
gehaald omdat ze maar amper bleven drijven en 1 werd na 61 minuten uit het water 
gehaald vlak voor het verlies aan zwemvermogen. 
  Het bleek dat de slaglengte bij de zwempartijen in water van 25°C en 18°C gelijk bleef 
maar in water van 10°C werd de slagfrequentie opgevoerd en slaglengte verkort. Deze 
veranderingen waren het meest markant bij de zwemmers die de strijd dreigde te verliezen. 
De slaglengte verminderde met 50% gedurende de laatste 30 minuten bij de zwemmer die 
na 61 minuten moest opgeven. 
 

 
 

De linker afbeelding toont een drenkeling in de HELP houding (Head Escape Lessening 
Posture). Deze houding kan alleen worden aangenomen indien de drenkeling een 

reddingsvest draagt en verminderd warmteverlies rond de middel, buik en de borstkas. 
De HELP houding kan niet worden aangenomen indien het slachtoffer een zwemvest 
draagt omdat hij dan voorover zou kantelen door een tekort aan drijfvermogen aan de 

voorkant. De rechter afbeelding toont de HUDDLE houding welke het zelfde doel dient als 
de HELP houding plus dat het de drenkelingen bij elkaar blijven waardoor ze makkelijker te 

vinden zijn en morele steun van elkaar kunnen ontvangen.
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Zwemfalen 
 
In december 1998 keerden vijf jonge mannen terug van een Kerst dansfestijn op het 
Schotse eiland Mull naar het kleine eilandje Iona in een vier meter lange boot 
voortgedreven door een buitenboordmotor. De boot raakte plotseling gevuld met water 
en zonk snel in water van ongeveer 10°C. De oversteek van een halve mijl hadden ze in 
het verleden, zonder problemen, honderden keren gedaan waardoor, niet verrassend, 
niemand een reddings- of zwemvest droeg. Alle vijf waren bekwame zwemmers. Eén 
slaagde er in de relatief korte afstand naar de wal te zwemmen en sloeg alarm. De 
overige vier overleden. Tragisch genoeg resulteerde deze tragedie in de kleine 
gemeenschap van 80 zielen tot het verlies van alle, behalve één, mannen in de 
leeftijdscategorie van 19 tot 35 jaar. 
 
Overlevingstijd in koud water 
 
Kennis over de verwachte overlevingstijd van een persoon, ondergedompeld in koud water, 
is belangrijk voor het vaststellen van zoek- en reddingsprotocollen en de keuze van 
beschermende kledij. Het zo accuraat mogelijk inschatten van overlevingstijden voor het 
ontwikkelen van een overlevingsstrategie heeft veel aandacht getrokken in de afgelopen 50 
jaar. Ondanks dat, en in sommige gevallen vanwege dit, blijft het voorspellen van 
overlevingstijden in koud water meer een kunst dan wetenschap. Er bestaat veel 
verwarring over dit onderwerp en het ontwikkelen van een robuuste reeks van 
voorspellingen blijft een illusie. 
 
Overleven in Arctische wateren 
 
Een opmerkelijk gebeurtenis vond plaats gedurende de Tweede Wereldoorlog en werd 
opgetekend door MacDonald Critchley (1943). 
  Case 243: Een corpulente man van 29, gekleed in binnenkleding en voorzien van een 
dikke overjas, bleef zwemmen in de Barentszzee, in juli, gedurende 9 tot 14 uur nadat 
het schip was gezonken. Twee anderen, die tegelijk met hem het schip hadden verlaten, 
kwamen al na 2$ uur om. De zeewatertemperatuur was -1$°C !  
 
Inschatten van overlevingstijden 
 
De eerste poging om de precieze relatie weer te geven tussen watertemperatuur en 
overlevingstijd werd gemaakt door Georg Molnar in 1946. Hij maakte een analyse van een 
ongespecificeerd geselecteerd aantal US Navy registraties van gezonken schepen en 
gecrashte vliegtuigen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Door alleen data te gebruiken 
van incidenten waarvan precieze details over watertemperatuur en overlevingstijd bekend 
waren, construeerde hij een grafiek die de overlevingstijd afzette tegen de 
watertemperatuur. De grafiek vertoont een curve boven de hoogst geregistreerde 
overlevingstijden welke “weergeeft een limiet van tolerantie die waarschijnlijk maar weinig 
mensen kunnen overschrijden en de meesten niet eens kunnen benaderen”.  
  In 1962 publiceerde Barnett een empirische overlevingsgrafiek gebaseerd op die van 
Molnar. Zijn uitgerekte zes uurs tijdsbalk maakte zijn curve meer gebruiksvriendelijk. 
Om het grijze gebied op de rand van Molnar’s curve te definiëren, projecteerde hij twee 
curven, de één grenzend aan een relatief veilige zone en de andere aan de zone met 
100% verwachting op dood. Het grote gebied tussen beide curven werd gemarkeerd als 
“marginaal, 50% verwachting van bewusteloosheid, wat waarschijnlijk resulteert in 
verdrinking”.  
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De Molnar (survival) curve 

 

 
De Barnett (survival) curve 
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Andere onderzoekers maakten mathematische modellen uitgaande van natuurkundige 
wetten en bevolen voldoende kleding aan ter verkrijging van isolatie (Wissler 1981; Hayes 
en Cohen 1987; Tikuisis et al. 1988). Hierbij werden soms mathematische modellen 
gebruikt van het menselijke thermische regelsysteem. Al deze modellen gingen uit van 
laboratorium omstandigheden met data van tests bij jonge gezonde mensen en er werd 
geen rekening gehouden met de gevolgen van Cold Shock, verlammingsverschijnselen 
door koude en verdrinking door golfslag. 
  Bij de constructie van alle grafieken zijn dus de twee hoofdbronnen van informatie, 
beschouwingen van actuele noodsituaties en laboratorium tests, aangevuld met 
mathematische manipulaties en extrapolaties. Wat de bron van informatie ook moge zijn, 
de verschillende voorspellingen komen meer met elkaar overeen naarmate het water 
kouder wordt. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat het koelend vermogen 
van de omgeving bij lagere temperaturen de variaties in fysiologische factoren van 
individuen overschaduwt, terwijl in warmer water deze factoren waarschijnlijk een bron zijn 
van variaties tussen individuen. 
 

 
Mathematisch verkregen curven die de geschatte overlevingstijd weergeven (tijd tot dat de 
slagaderlijke temperatuur is gedaald tot 33°C) voor mensen in koud water, met weergave 
van het effect van externe (kleding, clo) en intrinsieke (onderhuids vet) isolatie op de mate 

van lichaamsafkoeling. Curve A=0.06 clo, naakte dunne man. Curve B=0.33 clo, dunne 
man met ongeïsoleerd droogpak. Curve C=0.06 clo, naakte vette man. Curve D=0.33 clo, 
vette man die een ongeïsoleerd droogpak draagt. Curve E=0.70 clo, dunne man die een 

geïsoleerd droogpak draagt. Curve F=0.70 clo, een vette man die een geïsoleerd droogpak 
draagt. (Hayes en Cohen 1987). 
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Effecten van training en fitheid op overlevingskansen 
 
Mensen met een behoorlijke hoeveelheid onderhuids vet hebben een voordeel door de 
extra isolerende werking die hiervan uitgaat. Vooral lange afstand openwater zwemmers 
maken hier gebruik van en combineren dit met een uitstekende conditie waardoor ze 
afstanden weten te zwemmen in koud water die bij een normaal mens voor onmogelijk 
wordt gehouden. Maar een dikke hoeveelheid vet geeft geen garanties op overleven en 
heeft geen positief effect op de cold shock respons. In tegenstelling zelfs, doordat dikkere 
mensen vaak minder fit zijn vertonen ze meestal een sterkere cold shock respons dan hun 
slanke en fittere medemens. Sommige ongetrainde mensen, die gewend zijn aan warmte, 
vertonen soms al een cold shock respons bij een watertemperatuur van 25°C. 
  Gewenning aan koud water kan echter de cold shock respons sterk verminderen.  
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen de cold shock respons met 50% kunnen 
verminderen door slechts 5 X een koudwaterbad (< 15°C) te nemen van elk 2 minuten. 
Herhaaldelijk kort koud douchen heeft een soortgelijk effect, maar is minder effectief. 
Er is daarom ook niets mis mee om in het voorjaar, onder gecontroleerde omstandigheden 
en met geschikte kleding, reddingsoefeningen te doen in koud water.  
Daarnaast loont het, net zoals bij openwater zwemmers, uw conditie op peil te houden 
omdat training het vermogen om energie op te slaan en dit aan te spreken sterk verhoogd. 
Metabolisme en dus warmteproductie kan hierdoor langer stand houden met langere 
overlevingstijden tot gevolg, de boodschap is dus; train en blijf vit. 

 
 

Weergave van het effect van zwemmen en postuur op afkoeling,  
het dragen van neopreen heeft een soortgelijk effect als een vetlaag. 

 
Zeeziekte 
 
Zeeziekte versnelt zowel dehydratatie als de snelheid waarmee warmte wordt verloren in 
een koude situatie. Groter warmteverlies vindt plaats vanwege een reductie in de koude 
vasoconstrictie reactie en een versterking van warmteverlies door verdamping door 
algehele zweetproductie. Daarnaast is zeeziekte vaak een symptoom van vermoeidheid en 
uitputting hetgeen de warmteproductie sterk vermindert.
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Interpretatie 
 
De 50% overlevingstijd wordt vaak foutief beschouwd als een weergave van 50-50 kans op 
overleven in plaats van de overlevingstijd van 50% van de individuen. Daarnaast vergeten 
veel mensen dat deze tijd de overlevingstijd van 50% van de individuen overschrijd. 
Bovendien werd al eerder in dit hoofdstuk aangegeven dat verdrinking ten gevolge van 
Cold Shock het grootste gevaar vormt bij onderdompeling in koud water (<15°C) en in zeer 
koud water (<5°C) de overlevingstijd van velen wordt gemeten in minuten in plaats van 
uren. 
 
Redding van slachtoffers uit koud water 
 
Zoals al eerder beschreven, raken in koud water slachtoffers op een gegeven moment 
vleugellam doordat in de kou de bloedsomloop zich gaat beperken tot de kern van het 
lichaam. Ledematen krijgen daardoor onvoldoende zuurstof voor effectieve aerobe arbeid 
waardoor melkzuur (lactaat of lactic acid) zich gaat ophopen in de spieren met verkramping 
tot gevolg. Ook in het volgende hoofdstuk wordt nog stilgestaan bij dit onderwerp en wordt 
de reductie in manueel prestatievermogen beschreven. 
  Het gevolg hiervan is dat veel slachtoffers niet in staat zijn te assisteren in hun eigen 
redding laat staan de kanotocht verder te vervolgen. Als het al lukt een gekenterde 
kanovaarder terug te krijgen in z’n boot dan is daarmee de oorzaak waarom hij kenterde 
niet weggenomen. Door het contact met het koude water zal waarschijnlijk zijn situatie 
alleen maar zijn verslechterd waardoor het inroepen van hulp van buiten of het dichtbij 
landen van het slachtoffer onder koude omstandigheden veel sneller dient te worden 
overwogen dan onder warme zomerse omstandigheden. Vermijdt hierbij lange 
sleepsessies omdat door verminderd metabolisme slachtoffers hierdoor nog sneller 
afkoelen. Effectieve methodes om alarm te kunnen slaan en goede zichtbaarheid zowel 
overdag als ’s nachts dienen altijd deel uit te maken van de overlevingsstrategie.  
  In deze reader wordt verder niet stil gestaan bij het juist uitvoeren van diverse 
reddingstechnieken en het bedienen van communicatiemiddelen, aangeraden wordt hiertoe 
de diverse syllabi van discipline specifieke opleidingen te raadplegen. 
 
Circum rescue collaps 
 
In een UK onderdompelingincidenten onderzoek (Oakley and Pethybridge 1997), bleek  
20% van de slachtoffers, die waren geregistreerd als buiten bewustzijn bij hun redding,  
dood te zijn toen ze eenmaal werden aangeboden voor medische hulp. 
  Circum rescue collaps wordt onderverdeeld in Pre Rescue collapse, Rescue collaps,  Post 
immersion collaps en Rewarming collapse. 
 

• Pre rescue collaps komt soms voor bij drenkelingen vlak voor dat ze gered worden 
met de redders in zicht. Het is tot nu toe puur speculatief over wat de oorzaak is 
achter de pre rescue collaps. Mogelijk is de euforie van het zien van de redders en 
het zwaaien van de armen net te veel voor de door onderkoeling en onderdompeling 
sterk verzwakte drenkeling. 

• Rescue collaps is het bezwijken van de drenkeling aan de gevolgen van 
onderdompeling en onderkoeling tijdens het redden uit het water. Vooral bij de ramp 
met de veerboot “Herald of Free Enterprice” in de winter van 1987 voor Zeebrugge 
kwam dit veel voor bij helikopterreddingen. Beneden in het water waren de meeste 
drenkelingen nog in leven maar na eenmaal, in verticale toestand, met een enkele 
sling aan boord van de helikopter te zijn gehesen, bleken verscheidene slachtoffers 
te zijn overleden. Fysiologische veranderingen in bloedvolume en veranderende 
verdeling van het bloed door onderdompeling en koude spelen het slachtoffer parten 
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bij de redding. Bij het verticaal uit het water hijsen van het slachtoffer verdwijnt 
plotseling de hydrostatische ondersteuning en wordt de volle werking van 
zwaartekracht op het lichaam merkbaar. Door de relatieve ondervulling van de 
ledematen en verzwakte baroreceptor reflex, kan het bloed de ledematen instromen 
wat voor het kwetsbare hart te veel kan zijn. Het zoveel mogelijk horizontaal redden 
van de drenkeling kan dit voorkomen, reddingshulpmiddelen van reddingsboten en 
helikopters zijn tegenwoordig dusdanig aangepast dat drenkelingen horizontaal 
kunnen worden gered.  

• Post immersion collaps is het overlijden van een drenkeling aan de gevolgen van 
bijna verdrinking. Achtergebleven water in de longen (vooral zeewater) kan na de 
redding zorgen voor verstikking van het slachtoffer (zie vorige hoofdstuk). 

• Rewarming collaps kan voorkomen indien het slachtoffer te snel wordt opgewarmd. 
Door het snel opwarmen van de schil gaan de door koude en onderdompeling 
samengetrokken bloedvaten weer open (vasodilatation) waardoor het relatief 
weinige nog circulerende bloed de ledematen instroomt en een verlaging van de 
bloeddruk in de kern van het lichaam veroorzaakt. Vooral bij mensen met een zwak 
hart kan het tekort aan bloed fataal worden omdat het hart te weinig bloed krijgt om 
de vraag te kunnen bijbenen.  

 

 
Horizontale redding bij de KNRM ter voorkoming van de Rescue Collaps. 

 
 
Te veel warmte is een slechte zaak 
 
“Iedereen was bij bewustzijn toen ze uit het water werden gehaald maar eenmaal in de 
warmte van de trawler verloren velen hun bewustzijn. Negen van de twaalf kwamen 
alsnog om nadat ze waren gered”. (Capt. J. Downey, SS Empire Howard). 
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Hulp aan slachtoffers van onderdompeling in koud water 
 

1) Horizontaal verplaatsen. Breng het slachtoffer in veiligheid door hem zo veel 
mogelijk horizontaal te verplaatsen zodat een rescue collaps kan worden 
voorkomen. Verlies echter geen kostbare tijd indien het slachtoffer niet meer ademt 
en horizontaal redden te omslachtig is, breng hem dan z.s.m. naar een veilige plek. 

2) Reanimatie- ABC. Zodra een slachtoffer uit het water is gehaald, moet 
gecontroleerd worden of de ademweg vrij is en of het slachtoffer ademhaalt. Indien 
dit niet het geval is moet ook de aanwezigheid van de bloedsomloop gecontroleerd 
worden. Wanneer ademhaling en wellicht circulatie ontbreekt, moet direct beademd 
en zonnodig gereanimeerd worden. Bij ernstige onderkoeling kan dit moeizaam 
verlopen door spierstijfheid. Ga door met reanimeren tot professionele hulpverleners 
dit overnemen. Geef de moed niet op. Een onderkoeld slachtoffer heeft veel minder 
zuurstof nodig dan iemand met een normale lichaamstemperatuur. Elk beetje bloed 
dat met een reanimatie wordt rondgepompt kan redding betekenen. 

3) Temperatuur isolatie. Elk slachtoffer moet zo snel mogelijk tegen verder afkoeling 
worden afgeschermd. Tijdens transport naar een veilige plaats voor eerste hulp kan 
gebruik worden gemaakt van een Thermal Protective Aid (TPA, werkt als een 
droogpak) om verdere afkoeling door verdamping van water te voorkomen. Eenmaal 
aangekomen bij een veilig heenkomen dient natte kleding te worden verwijderd en 
worden vervangen door droge. Indien mogelijk moeten de armen apart worden 
ingepakt om het te snel opwarmen van de armen of verder afkoelen van de romp te 
voorkomen. Vergeet vooral niet het hoofd goed te beschermen. Door warmteafgifte 
via het hoofd kan ook na een redding nog veel warmte verloren gaan. Zorg op de 
eerste hulp locatie voor bescherming tegen de wind door een windscherm te 
bouwen of andere vorm van shelter te zoeken (gekantelde boten in combinatie met 
een zandwal). Voorkom ook verder warmteverlies door conductie (geleiding) door 
het slachtoffer op een geïsoleerde ondergrond te leggen (matje, kleding, droog zand 
etc.) 

4) Voorzichtig opwarmen. Slachtoffers mogen niet van buitenaf worden opgewarmd 
door douchen, wrijven, warme lucht of een warm bad. Alleen indien het slachtoffer 
bij bewustzijn is en zelf kan drinken mag hij warme zoete drank tot zich nemen. Bij 
ernstige onderkoelingsgevallen dient opwarming te geschieden door medische 
specialisten of onder medisch advies met een opwarmingssnelheid van 0,5°C tot 
maximaal 1°C per uur. 

 

 
Strandwacht demonstratie van het vervoer van een slachtoffer 
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Afbeelding van een “Thermal Protective Aid” of TPA. TPA’s voorkomen dat water op de 

huid en in de kleding gaat verdampen hetgeen veel meer energie kost dan dezelfde 
hoeveelheid water opwarmen. Ter vergelijking; om 1 liter water in 1 uur te verdampen is 

675 watt nodig terwijl voor een zelfde hoeveelheid vocht verwarmen, van 4°C tot een 
huidtemperatuur van 33°C, slechts 35 watt nodig is. Aangezien maximaal rillen slechts 500 
watt oplevert zal een onbeschermd persoon, snel lijden aan een warmtetekort. Daarnaast 
zorgen TPA’s voor meer gemak bij het inpakken van een onderkoeld slachtoffer, ze zijn 

voorzien van een reflecterende aluminium laag en de armen worden apart ingepakt. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
• De gevaren verbonden aan onderdompeling in koud water worden al lang onderkent 

maar hierbij werd het gevaar ten onrechte vaak alleen toegeschreven aan 
hypothermie. 

• Onderkoeling is zelden alleen het probleem bij slachtoffers van onderdompeling in 
koud water echter een samenspel van factoren, zoals snelle oppervlakkige 
afkoeling, golfslag, uitputting en uiteindelijk verdrinking wordt de meeste slachtoffers 
fataal. 

• Houd vaardigheden op peil om te water raken te voorkomen. 
• Pas kleding aan tegen cold shock om bij te water raken het snel in contact komen 

van de huid met het water te voorkomen. 
• Wees bedacht op de cold shock bij oefenen in koud water, zorg eerst voor 

geleidelijke gewenning met de ademwegen boven water. 
• Gewenning aan koud water verminderd de cold shock aanzienlijk, dit kan worden 

verkregen door regelmatig in koud water te oefenen onder gecontroleerde 
omstandigheden en door het regelmatig nemen van een koude douche. 

• Train en blijf fit om u te beschermen tegen de gevolgen van cold shock. 
• De aard van de gevaren die peddelen in koud water (<15ºC) met zich mee brengen 

(cold shock en zwemfalen) zorgt er voor dat het nemen van adequate 
voorzorgsmaatregelen op binnenwater net zo belangrijk zijn als op zee. 

• Na kentering in koud water heeft het slachtoffer maar zeer beperkt de tijd zichzelf te 
redden of te helpen bij zijn eigen redding door de verlammende werking van koud 
water, train daarom regelmatig in het snel redden. 

• Water geleid de warmte circa 22X sneller weg van het lichaam als lucht. Door extra 
warmteverlies boven water door straling en verdamping bij natte drenkelingen is het 
verschil netto nog 4X. Een drenkeling is boven water altijd beter af is als in het 
water. 

• Houd bij het peddelen in koud water rekening met het sterk verminderde vermogen 
te zwemmen en draag daarom altijd een zwemvest, peddel dicht langs de kant, zorg 
voor een buddy systeem en verlies na een kapseis nooit het contact met de boot. 

• Hypothermie is de daling van de lichaams kern –temperatuur beneden de 35ºC en 
treed bij gezonde volwassenen pas op na een verblijf van minimaal een half uur in 
stilstaand koud water indien het hoofd boven water blijft maar meestal pas veel later 
vooral als het slachtoffer de kleding heeft aangepast aan verblijf in koud water. 

• Bronnen van variaties in overlevingstijd in koud water kunnen zijn; golfslag, 
effectiviteit van beschermende kleding, drijfvermogen, geslacht, postuur, fitheid, 
mate van uitputting, gezondheid, leeftijd, rillen, houding en beweging in het water, 
trauma, zeeziekte, mentale staat en de beschikbaarheid van water en voedsel. 

• Wees bij de redding van onderdompelingslachtoffers alert op de risico’s van rescue 
collaps, post rescue collaps en rewarming collaps. 

• Drenkelingen dienen daarom; zo veel mogelijk horizontaal uit het water te worden 
gehaald, langzaam (voornamelijk passief) te worden opgewarmd door isolatie en te 
worden gescreend op de mogelijkheid van water in de longen. 

• Slachtoffer is pas gered indien volledig hersteld; bij bewustzijn en alert met een 
lichaamstemperatuur van 37 graden, een normale ademhaling van 20 p/m en 
normale hartslag van 50 – 70 p/m. 

 
 



 47 

KOUDESTRESS 
Tekst verkregen uit; “Koudestress” (2006)  Dokter Wim VAN HOOSTE  

“Hypothermia Frostbite and other Cold Injuries (2006) Giesbrecht en Wilkerson.  
“Essentials of Sea Survival” (2002) Golden en Tipton 

Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is van toepassing in situaties waarbij er geen sprake is van onderdompeling. 
Het verhaal geeft een idee wat koude zoal met het lichaam doet en wat de risico’s zijn. Er 
worden ook letsels beschreven die niet zo snel bij kanovaarders voor zullen komen (zoals 
bevriezingen) maar staan er voor de volledigheid toch bij. Aangezien veel kanovaarders 
echte buitenmensen zijn en tal van buitenactiviteiten ondernemen, is het voor hen zinvol 
een volledig overzicht te krijgen van koudestress. 
  Koudestress is het bestaan van een omgeving die koudebelasting geeft. De 
stressfactoren zijn omgevingsgebonden en individueel bepaald. Blootstelling aan koude 
zorgt voor discomfort, vermindert de productiviteit en kan soms zelfs levensbedreigend zijn. 
 
Thermisch comfort 
 
Thermisch comfort is te omschrijven als een gevoel van behaaglijkheid in een thermisch 
neutrale toestand teweeggebracht door een evenwicht van het warmteverlies en 
warmteproductie. Dit gebeurt door het constant houden van de lichaamskerntemperatuur 
voor de vitale organen. De lichaamskern ("core") bestaat uit het hart, de longen, de lever, 
de nieren en de hersenen. De schaal ("shell") bestaat uit de huid, de spieren en de 
oppervlakkige weefsels. 
  Een huidtemperatuur van 30 tot 32°C geeft een gevoel van thermisch comfort. 
Thermisch comfort wordt bepaald door persoonlijke factoren en omgevingsfactoren: 
 
Individuele factoren 

• Activiteitsniveau. 
• Kleding. 
• Fysieke conditie. 
• Ziekte. 
• Medicatie. 
• Moeheid. 

Omgevingsfactoren 
• Luchtsnelheid. 
• Luchttemperatuur. 
• Verticaal verschil in luchttemperatuur. 
• Gemiddelde stralingstemperatuur. 
• Asymmetrie in stralingstemperatuur. 
• Relatieve vochtigheid. 

 
Vokac et al. omschrijft thermisch comfort als de geestestoestand van bevrediging door het 
thermische milieu (of het microklimaat). Dit gebeurt door het constant houden van de 
lichaamskerntemperatuur. 
 
Tijd Fysiologische effecten 
 

• Seconden: Happen naar lucht (gasp reflex), Hyperventilatie, Huidprikkeling, 
Perifere vasoconstrictie (vernauwen van de bloedvaatjes aan het voppervlak), 
Toename bloeddruk, Toename hartfrequentie, Discomfort. 

• Minuten: Weefselafkoeling, Extremiteitenafkoeling, Gedaald prestatievermogen, 
Verminderd rendement van de spieren, Bibberen, Pijn door lokale afkoeling, Contact 
& convectieve frostnip. 

• Uren: Gedaalde fysieke werkcapaciteit, Gedaalde mentale functie, Koudeletsels. 
• Dagen tot Maanden: Non-freezing cold injuries, Gewenning, Acclimatisatie 

Discomfort. 
• Jaren: Chronische weefselletsels (?). 

5 
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Koude en Arbeid 
 
De afkoeling van het lichaam zorgt voor verminderd prestatievermogen van de spieren en 
psychologisch discomfort en verminderde concentratie. De werkcapaciteit (maximale 
aerobe capaciteit) daalt met 5% per graad daling van de lichaamstemperatuur. 
Beschermingsmiddelen dragen ook bij tot een verminderd prestatievermogen, in het Engels 
"cost of protection" genoemd. Beschermende kledij voor de koude weegt al gauw tussen 3 
en 6 kg, schoenen inbegrepen: "bulky clothing". Dit wordt het "hobbling effect" 
(belemmerend effect) van kleding genoemd. Hoofddeksels, helmen en 
aangezichtsbescherming beperken het gezichtsveld en de spraak. Handschoenen 
beïnvloeden de handvaardigheid. Laarzen geven meer werkbelasting. 
 
Werkongevallen 
 
Er worden meer ongevallen gerapporteerd zodra de temperatuur < 19°C. 
Oorzaken: 
- Kleding: "bulky kleding" - dragen van handschoenen 
- Verminderde waakzaamheid, minder discipline 
- Verminderde handvaardigheid ("fysiologische amputatie") 
- Verminderde tactiliteit (o.a. verminderd gevoel in de vingers) 
- Verminderde mobiliteit van de gewrichten 
- Verminderde grijpkracht 
- Verminderde coördinatie 
- Verminderde mogelijkheid om beslissingen te nemen 
 
Het koude klimaat heeft fysiologische en psychologische effecten die het werkvermogen 
beïnvloeden, de moraal, de gezondheid maar ook de veiligheid. Het is aannemelijk dat de 
frequentie van ongevallen hoger is in koude omgevingen, hoewel hierover nauwelijks 
studies bekend zijn. De zenuwimpulsen zijn vertraagd, het reactievermogen is trager, de 
handvaardigheid neemt af. Daarnaast hebben we het uitglijden over ijs, de 
sneeuwblindheid, de reflecties van sneeuw, de brandwonden door contact met koude 
metalen voorwerpen. Bij proefopstellingen met computers stijgt het aantal gemaakte fouten 
bij koude blootstelling. 
 
Prestatievermogen bij koude 
 
Bij milde blootstelling krijgen we geen of te verwaarlozen lichaamskern afkoeling 
en een milde afkoeling van de huid en extremiteiten. Bij ernstige blootstelling ontstaat er 
een thermisch onbalans, een daling van de lichaamskern temperatuur en een ernstige 
afkoeling van de huid en extremiteiten. De fysische kenmerken van milde en ernstige 
blootstelling zijn zeer sterk afhankelijk van het evenwicht tussen de interne 
lichaamswarmteproductie (fysisch werk) en de warmteverliezen (kledij en klimatologische 
toestand). Koude blootstelling geeft psychologische afleiding en afkoeling. Afleiding 
beïnvloedt het gedrag en mentale functies. Afkoeling echter beïnvloedt vooral het fysische 
prestatievermogen. Een fysische prestatie is sterk afhankelijk van de weefseltemperatuur. 
Handvaardigheid bijvoorbeeld is bepaald door de vinger- en handtemperatuur en van de 
temperatuur van de voorarmspieren. De grove motoriek wordt weinig beïnvloed door de 
lokale oppervlaktetemperatuur maar is zeer gevoelig voor de spiertemperatuur. Het 
prestatievermogen is sterk afhankelijk van de blootstellingduur. Bij langdurige blootstelling 
is er een groter effect op de diepere weefsels en de neuromusculaire functies. Verminderde 
prestatievermogens zijn van grote invloed op iemands overlevingskansen omdat het tal van 
levensreddende handelingen bemoeilijkt of verhinderd. Hierbij valt te denken aan het 
opentrekken van een rubber luik, bedienen van communicatie apparatuur, openen van 
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verpakkingsmateriaal voor voedsel, dicht maken van een spatzeil of het afsteken van een 
vuurpijl. 
 
Manuele prestatievermogen 
 
De handvaardigheid is zeer gevoelig voor koude omdat handen en vingers door hun kleine 
massa en groot oppervlakte meer warmteverlies hebben. Hoge weefseltemperatuur is 
alleen te behouden door hoge interne warmteproductie, die zorgt voor een goede 
bloedstroom naar de extremiteiten. Fijne en snelle vingerbewegingen nemen snel af zelfs 
als de temperatuur slechts enkele graden daalt. Bij een huidtemperatuur van 20°C is de 
productiviteit nog 80 %. Er is een significante daling (50 %) van de manuele functie bij een 
handhuid temperatuur van 15°C, en een ernstige daling bij een temperatuur van 6-8°C. 
Sinds een publicatie van Clark R.E. in 1961 wordt de minimum huidtemperatuur voor fijne 
manuele arbeid vastgelegd op ca. 20°C. Handwarmteverlies kan opgevangen worden door 
handschoenen, die door hun dikte en volume, de handigheid en de manuele functie 
verminderen. Het komt erop aan om een compromis te vinden tussen functionele 
handschoenen, het werkgedrag en de blootstellingperioden. 
 
Neuromusculaire prestatievermogen 
 
Bij afkoeling van spierweefsel is er een verminderde bloeddoorstroming en een 
vermindering van de neurale processen. De afname van de vloeibaarheid zorgt voor 
hogere interne frictie tijdens bewegingen. Als gevolg hiervan daalt het rendement van de 
spieren met 2 % per graad dat de spiertemperatuur daalt.  
 
Fysische prestatievermogen 
 
Door de verminderde spierprestaties is er natuurlijk een algemene daling in de 
werkcapaciteit. De aerobe werkcapaciteit daalt door de toename in de perifere 
(oppervlakkige) vaatweerstand (vasoconstrictie, toegenomen centrale circulatie, koude pies 
en toegenomen bloeddruk). De werkcapaciteit (gemeten door de maximale aerobe 
capaciteit) daalt met 5-6 % per graad dat de lichaamstemperatuur daalt. Het 
uithoudingsvermogen neemt snel af tengevolge van de gedaalde maximale capaciteit.  
 
Factoren die de mate van afkoeling beïnvloeden  
 
In water koelt een naakt slachtoffer twee tot vijf maal zo snel af als in lucht van de zelfde 
temperatuur (zie hoofdstuk 1) maar ook op het droge kan onderkoeling optreden. Vooral bij 
veel wind en wanneer men nat is. Onder alle omstandigheden is men buiten het water 
beter af dan in het water en loont het natte of vochtige kleding te vervangen door droge 
kleding. 
  Alcohol zal het afkoelingsproces alleen maar versnellen omdat dit middel o.a. het 
vermogen van de lever om het bloedsuikergehalte op peil te houden vermindert en 
vaatverwijdend werkt zodat de circulatie in de schil in stand wordt gehouden. Daarnaast 
voelen licht benevelde personen de effecten van koude minder snel door de verdovende 
werking van alcohol en zijn daardoor meer vatbaat voor hypothermie. 
  Regelmatig calorierijk eten (zoals repen met snelle suikers) heeft echter een gunstig effect 
tegen afkoeling. Er blijft zodoende voldoende energie in het lichaam voor verbranding. 
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Windchill effect 
 
Als de thermometer nul graden aangeeft kan het veel kouder aanvoelen. De 
gevoelstemperatuur is dan een stuk lager. Dat heeft te maken met het afkoelende effect van 
de wind. Dit wordt het “chill effect” genoemd. De wind voert warmte af van de huid. Op de 
huid zit een laagje vocht en als het hard waait verdampt dit vocht sneller waardoor er ook 
sneller latente warmte van het lichaam wordt onttrokken. Hoe harder het waait des te groter 
het afkoelende effect. Om afkoeling door wind chill te voorkomen is het zaak uit de wind te 
gaan zitten tijdens pauzes, droge en winddichte kleren aan te trekken plus een muts. De 
windchill tabel in de bijlage is ontwikkeld in Canada en na internationaal overleg, sinds eind 
2009, nu ook in Nederland ingevoerd. Het KNMI gebruikte voorheen de rekenmethode van 
Steadman, deze waarden komen wat lager uit dan de Canadese methode die 
internationaal wordt aangeduid met de “JAG/TI-methode”. 
   
Effecten van inspanning op afkoeling 
 
Vooral bij duursporten in de buitenlucht speelt inspanning een belangrijke rol bij het 
ontwikkelen van hypothermie. Aan het begin van de inspanning is de sporter fit, uitgerust 
en zijn de spieren verzadigd van glycogeen. Het is verleidelijk om dan een hoog tempo aan 
te nemen echter 75% van de geleverde arbeid zal worden omgezet in het bijproduct 
warmte en de sporter zal door deze tempoverhoging gaan zweten. In eerste instantie wordt 
dit niet ervaren als oncomfortabel maar naarmate de tocht vordert, raken de energie- 
reserves op en is het zweet in de kleding een factor van belang in het afkoelingsproces. De 
nadelen van smijten met energie aan het begin van de tocht stapelen zich al snel op: 
 

• De isolerende werking van kleding wordt sterk verminderd, slechts een halve liter 
vocht in een droogpak geeft al een isolatie vermindering van 30%. 

• Door gebrek aan energie wordt het moeilijk de arbeid te verrichten die nodig is om 
de terugweg te volbrengen. 

• Afkoeling geeft verminderde coördinatie waardoor bij kanovaarders de kans op 
calamiteiten sterk wordt verhoogd. 

• Er is onvoldoende energie reserve om het lichaam te verwarmen gedurende een 
langere periode waardoor in tabellen geprojecteerde overlevingstijden te kort 
schieten.  

 
  De kunst van buitensporten is om de krachten te verdelen en te anticiperen op de situatie 
die voor u ligt. Start daarom met een laag tempo zodat zweetproductie tot een minimum 
beperkt wordt en er voldoende energie overblijft voor de rest van de tocht. Neem 
voldoende reserve kleding mee en voorkom verkleumen tijdens pauzes door op tijd van 
kleren te wisselen. 
  Bij kanovaarders dient voorkomen te worden dat er een situatie ontstaat dat één van de 
deelnemers gesleept moet worden door uitputting. Zodra het slachtoffer stopt met 
inspanning zal de warmteproductie sterk verminderen en dit versnelt het afkoelingproces. 
 
Teruglopende effectiviteit van kleding 
 
De juiste kledingkeuze is van essentieel belang in het voorkomen van hypothermie. 
Bij aanvang van een buitensport activiteit kan het windstil en droog zijn waardoor regen of 
windbestendige kleding niet nodig wordt geacht. Als condities gedurende de trip 
verslechteren, zonder dat de temperatuur daarbij daalt, mag men echter niet meer de 
zelfde prestaties van kleding verwachten als bij vertrek. Het effect van wind is recht 
evenredig met de vierkantswortel uit de windsnelheid. Zo geeft een toename van de wind 
tot 3 Beaufort een isolatiereductie van 30 procent. Natregenen is goed voor maximaal 50 %  
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isolatieverlies. Fietsen zorgt voor een 40 % verlies van isolatie, wandelen voor 20 %, dit 
onafhankelijk van de kleding. De combinatie van beweging en wind is voor veel  
klimatologische toestanden zo sterk dat het isolatievermogen met de helft daalt! 
Kledingisolatie vermindert met 85% bij een combinatie van wind, natregenen en beweging. 
 
Koudebelastbaarheid  
 
De belastbaarheid van een individu wordt bepaald door: 
 

• Trainingstoestand. 
• Doorbloedingregulatie. 
• Koudebeschermingsreactie. 

 
Mensen die goed getraind zijn kunnen meer warmte produceren door inspanning en deze 
warmteproductie ook langer volhouden. Zij hebben dus een voorsprong bij het voorkomen 
van onderkoeling en koudeletsels. Net als bij transpireren heeft ieder mens een 
persoonsspecifieke drempel in de kerntemperatuur waarboven de hand warm wordt. Bij 
een lage drempel is de hand snel warm. Aderlijke shunts in handen, vingers, voeten, tenen, 
lippen, neus en oren zorgen voor een superdoorbloeding in een warme omgeving. Lokale 
afkoeling, zelfs zonder daling in kern temperatuur, sluit deze shunts. Intermittent cold-
induced vasodilatation (intermitterende door kou veroorzaakte vaatverwijding) (CIVD) vind 
elke 5 tot 10 minuten plaats en zorgt voor regelmatige opwarming ter plekke. Dit 
verschijnsel wordt ook wel de Hunters of Lewis reactie genoemd en ervaart men als een 
prikkelende warmte. De Lewis reactie is individueel variabel en vermindert als de 
lichaamskerntemperatuur daalt. De mensen met een snelle en krachtige reactie zijn in het 
voordeel. De reactie is sterker bij de Inuit (Eskimo’s’), visfileerders, en zwakker bij negroïde 
mensen. 
 
Acclimatisatie 
 
Vraag is en blijft of de mens kan acclimatiseren aan de koude zoals aan de warmte, of dat 
we eerder moeten spreken van tolerantie of adaptatie aan de koude. Oudere, dikkere of 
onfitte mensen, alsook personen die alcohol of bepaalde medicatie genomen hebben, 
acclimatiseren minder goed en snel.  
 
Drank & Voedsel 
 
Om de strijd tegen de koude te winnen is het belangrijk voldoende calorieën in te nemen 
voor verbranding en genoeg te drinken voor een gezonde circulatie. 
 

• Voorzie warme maaltijden en warme drank. 
• Warme soep, bouillon of drank zonder cafeïne, bv. suikerwater, sportdranken. 

GEEN koffie, thee, cola, chocolademelk of alcoholische drank. 
• Alcohol en cafeïne hebben vochtafdrijvend vermogen zodat men frequent moet 

urineren. Alcohol geeft een gedaald beoordelingsvermogen en een verminderde 
gevoeligheid van de huid. 

• Drink genoeg tijdens arbeid, dit voorkomt uitdroging en koudeletsels.  
• Eet en drink voldoende suikerrijke voedingsmiddelen en drank. 
• Neem genoeg calorieën in: 25 à 50% meer dan normaal bijvoorbeeld: pasta, rijst, 

aardappelen, melkproducten, noten, vlees, haring, zalm. 
• Rook niet want nicotine vermindert de doorbloeding en verhoogt het risico op 

koudeletsel. 
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3 Mechanismen van dehydratatie in de koude: 
 

1) Cold-induced diurese (CID) of “koude pies”, frequent urineren, waarschijnlijk te 
wijten aan de stijging van de bloeddruk.  

2) Verhoging van het vochtverlies via de ademhaling omdat koude lucht minder vocht 
kan bevatten en door opwarming in de luchtwegen relatief droog wordt. 

3) Zweten. 
 
Verlies van vloeistof gelijk aan 3% van lichaamsgewicht kan een significante vermindering 
van aerobe capaciteit veroorzaken van 6% tot 15% . Bij verlies van 4% of 5% van de 
vloeistoffen kunnen dalingen in prestaties oplopen naar 20% tot 30%. 

Daarom is het belangrijk om voldoende te drinken bij arbeid in de koude.  
 

Koude letsels 
 
Koudeletsels zijn weefselletsels door blootstelling aan koude boven of onder het vriespunt. 
Letsels bij koude kunnen onschuldige tot ernstige proporties aannemen. 
De versterkende factoren die bijdragen tot een koudeletsel zijn hoge vochtigheid, hoge 
windsnelheid, contact met water of metaal, inadequate kleding, zeer jonge of oudere 
leeftijd, ondervoeding, uitputting, angst, excessief roken, inwerking van alcohol en 
medicatie.   
  Een gezond persoon met aangepaste kleding kan zonder risico werken in een zeer koude 
omgeving. Personen met een goede aerobe fysische conditie hebben een grotere 
thermogenesis (veerkracht) in ernstige koude en een groter uithoudingsvermogen. Het is 
controversieel of langdurige blootstelling aan koude of leven in een koud klimaat een 
gezondheidsrisico inhoudt. Toegenomen sterfte gedurende het winterseizoen wordt veel 
waargenomen. Een reden kan de toegenomen hartarbeid zijn, die ritmestoornissen tot 
gevolg kan hebben bij gevoelige personen. Een mogelijke verklaring is dat in koud weer 
mensen verplicht worden tot een plotse zware werkbelasting: sneeuwruimen, wandelen in 
diepe sneeuw, uitglijden etc. Een andere observatie is een gestegen hematocriet  
(verhouding bloedcel volume / totale bloedvolume) gedurende het koudeseizoen (toename 
bloedviscositeit (dikte v/h bloed) en toename vaatweerstand). 
  Het individueel risico op koudeletsel wordt bepaald door omgevingsfactoren, niveau van 
de fysieke activiteit, de duur van de blootstelling, de mate van beschermingsmiddelen, het 
fitheidniveau en de individuele koudegevoeligheid /vatbaarheid van de persoon. 
 
Risico = (tijd x intensiteit blootstelling) - (adaptatie aan koudeblootstelling x technologie)  
Risico = (tijd x intensiteit blootstelling) - (thermoscompetentie x kleding)  
Risico = (koudestress) - (weerstand tegen koudestress) 
 
Vroege tekenen van koudeletsels zijn: 
 

• Pijn in extremiteiten (vingers en tenen). 
• Wit-blauw gekleurde huid. 
• Ernstig rillen/bibberen of ongecontroleerd bibberen. 
• Frostnip - rode huid van oren, neus of vingers. 
• Gevoel van extreme vermoeidheid. 
• Slaperigheid. 
• Irritatie. 
• Geen pijn - voeten en benen voelen aan als blokken of hout. 
• Blaren. 
• Euforie - gevoel van verrukking of welzijn. 
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Hypothermie – afkoeling van het gehele lichaam 
 
Zodra de kerntemperatuur beneden 35˚C daalt, spreekt men van onderkoeling of 
hypothermie. Hypothermie zorgt voor een daling van spier en hersenfuncties = Medische 
urgentie want "Stille doder". Hypothermie is een koudeletsel die zich over het gehele 
lichaam uitstrekt. Om de effecten van afkoeling op het menselijk lichaam inzichtelijk te 
maken en de symptomen te herkennen, onderscheiden we drie fasen van onderkoeling. 
 
Fasen met symptomen Beschrijving afkoelproces  Kern temp. 
Lichte onderkoeling 
Afweerfase 
 

• Koude bleke huid. 
• Rillen / klappertanden. 
• Pijn in handen / voeten. 
• Hogere bloeddruk. 
• Onregelmatige hartslag. 
• Versnelde ademhaling. 
• Blauwe lippen. 

In het eerste stadium van onderkoeling gaat 
het lichaam rillen en beginnen bewegingen 
heftiger en ongecoördineerd te worden. Deze 
reacties zijn een methode van het lichaam 
om warmte op te wekken. Bloedcirculatie 
concentreert zich tot de kern waardoor 
ledematen koud worden en er functieverlies 
optreed, het wordt moeilijk om reddings- 
middelen te pakken of een vuurpijl af te 
schieten. De patiënt is alert maar er is sprake 
van lichte verwarring, geleidelijk neemt het 
beoordelingsvermogen af. 

35°C-33°C 

Matige onderkoeling 
Uitputtingsfase 
 

• Verminderd bewustzijn. 
• Spierstijfheid. 
• Rillen stopt. 
• Pupillen verwijden. 
• Ondiepe ademhaling. 
• Lage bloeddruk. 

Afhankelijk van de energie die voorradig is 
begint het rillen spastische vormen aan te 
nemen of stopt, het lichaam maakt dan zelf 
nauwelijks meer warmte aan. De patiënt 
wordt steeds passiever, presteert slecht en is 
uiteindelijk niet meer in staat tot het 
verrichten van enige arbeid. De pupillen 
beginnen te verwijden. Het hart gaat trager 
en onregelmatiger kloppen met een lage 
bloeddruk tot gevolg. Ongeveer beneden 
32˚ C zal bewusteloosheid optreden. 

32°C-30°C 
 

Ernstige onderkoeling 
Verlammingsfase 
 

• Bewusteloosheid 
• Zeer zwakke pols. 
• Geen pupilreactie. 
• Zeer trage ademhaling. 
• Hartstilstand. 

In de derde fase lijkt de patiënt klinisch dood. 
Er is geen of nauwelijks meer een hartslag 
merkbaar en de ademhaling is zeer traag.  
Probeer echter geen hartmassage toe te 
passen zolang er nog enige hartactie 
voelbaar is. Uiteindelijk zal er een 
hartstilstand optreden maar zelfs bij 
temperaturen ver onder de 25°C is 
reanimatie wel succesvol gebleken. 

< 30°C 
<27°C* 
 

*Er bestaat in de geraadpleegde literatuur geen eenduidigheid over de grens tussen fase 2 en 3, de grens 
van 30°C is overgenomen uit het Oranje Kuis boekje “Eerste Hulp bij Waterongevallen”. 
 
Eerste kenmerken van hypothermie 
 
Het op tijd herkennen van onderkoeling is van levensbelang. Afkoeling heeft invloed op 
iemands zenuwstelsel en psyche wat typische symptomen teweeg brengt. 
Hypothermie zorgt voor een depressie van het centraal zenuwstelsel en apathie of 
traagheid is hier het gevolg van. Door de afname van de zenuw conductiesnelheid gaat 
men strompelen, onhandig worden en moeilijk spreken (dysartrie).  
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Voor de hier boven beschreven reacties gebruiken de Engelsen het “umbles” 
ezelsbruggetje, de persoon; 
 

• Mumbles = Persoon Mompelt. 
• Stumbles  = Strompelt. 
• Fumbles = (Ver)Knoeit, Frutselt, (Aan)Morrelt. 
• Grumbles = Bromt, Moppert. 

 
Een gevaarlijk effect van Hypothermie 
 
“Ik kan me herinneren dat ik in de kuip zat en dat één van de knopen van mijn oliegoed 
niet dicht zat. Om de één of andere reden was ik niet in staat, en niet gewillig, om er ook 
maar iets aan te doen, terwijl ik wist dat ik dat zou moeten. Maar één van de effecten van 
onderkoeling is dat je hersenen schijnbaar knarsend tot stilstand komen, welke de 
situatie uiteraard verslechterd”. (M. Sheahan, Fastnet race overlevende van het jacht 
Grimalkin). 
 
Rillen 
 
Rillen wordt gedefinieerd als het onvrijwillig ritmisch toenemen en afnemen van 
spierspanning voor het behoud van een normale lichaamstemperatuur. 
Voor dat het rillen begint wordt eerst toegenomen spierspanning waargenomen wat leidt tot 
een verminderde motoriek. Rillen is een typisch symptoom welke meestal voorafgaat aan 
hypothermie maar is geen betrouwbare indicator voor een dalende lichaams- 
kerntemperatuur. Rillen kan namelijk ook worden veroorzaakt door angst en rillen begint 
vaak al bij contact met koude zonder dat er sprake is van een dalende kerntemperatuur 
waardoor de kerntemperatuur stijgt tot boven normale waarden. Ook is gebleken dat bij 
een bloedsuikerniveau van minder de 50% van normale waarden rillen geheel afwezig blijft. 
Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat het slachtoffer zijn energiereserves 
onvoldoende heeft aangevuld bij inspanning of als er sprake is van alcohol inname 
waardoor de leverfunctie verminderd. Vocht onvoldoende aanvullen heeft ook een negatief 
effect op een goede leverfunctie met verminderd bloedsuikerniveau tot gevolg. Rillen 
bereikt een maximum bij een kerntemperatuur van 35°C (de grens van hypothermie) en 
stopt rond een lichaams kerntemperatuur van 30°C of wanneer de bloedsuiker reserves te 
zeer zijn gedaald.  
  Rillen kan de warmteproductie met een factor 2 tot 5 doen laten toenemen in vergelijking 
met een lichaam in warme toestand. Voor het rillen worden de zelfde spieren gebruikt als 
die benodigd voor bijvoorbeeld het zwemmen wat leidt tot een verminderde zwemkracht. 
De frequentie van het rillen varieert van 5 tot 10 Hz. Naarmate het slachtoffer kouder wordt 
begint het rillen steeds onregelmatigere vormen aan te nemen en krijgt uiteindelijk een 
spastisch karakter waarna het rillen stopt. 
 
Behandeling hypothermie 
 
Het risico van opwarmen is de cave of rewarming shock. Als de perifere (oppervlakkige/ 
uiteinden) gebieden sneller opgewarmd worden dan de lichaamskern, kan grote 
hoeveelheid van het perifeer gevormde melkzuur dan snel naar het hart getransporteerd 
word en wat aanleiding kan geven tot hartfalen. Dit melkzuur werd gevormd door de 
spieren welke slecht doorbloed waren tijdens de kou en zodoende arbeid moesten leveren 
zonder zuurstof met melkzuur productie en kramp tot gevolg. 
  Verwijder vochtige, strakke of bevroren kleding. Maak het slachtoffer droog. Geef warme 
kleding of wikkel in warme dekens. Armen dienen zo veel mogelijk gescheiden van de 
romp ingepakt te worden ter voorkoming van de cave of rewarming shock. Breng het 
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slachtoffer in een warme ruimte na het inpakken of geef hem in ieder geval zo veel mogelijk 
bescherming tegen de wind. Leg het slachtoffer op een geïsoleerde ondergrond.  
Laat het slachtoffer dranken op kamertemperatuur drinken zolang het slachtoffer dit nog 
zelfstandig kan. Geef het slachtoffer GEEN koffie, thee, chocolademelk, cola of alcohol. 
Warm het eerst de lichaamskern op.  
  Bij ernstige vorm: stabiliseer de lichaamstemperatuur, beperk verder warmteverlies, 
slachtoffer voorzichtig behandelen, onmiddellijk dokter raadplegen.  
In het ziekenhuis kan het slachtoffer bijvoorbeeld worden opgewarmd met een hartlong 
machine of toediening van warme lucht. Als doktershulp niet binnen bereik ligt wordt nogal 
eens geprobeerd het slachtoffer op te warmen door bij het slachtoffer in de slaapzak te 
kruipen en daarbij de armen zo veel mogelijk buiten de slaapzak te houden of apart in te 
pakken. Ook al bestaat er dan nog een risico op een rewarming collaps, de mogelijkheden 
in het veld iemand op te warmen zijn verder beperkt. Bovendien is het in het veld niet 
mogelijk iemands kerntemperatuur exact te bepalen waardoor onderkoeling kan meevallen. 
Zorg in een tent voor voldoende ventilatie om zuurstoftekort en schade door CO2 te 
voorkomen.  
 
Koudeletsels door locale afkoeling 
 
Koudeletsels verdelen we onder in: freezing cold injuries (FCI) en non-freezing cold injuries 
(NFCI). Koudeletsels treden op in een bepaalde volgorde over het lichaam: 
 

1. Tenen en voeten. 
2. Vingers en handen. 
3. Oren (oorschelpen). 
4. Neus en wangen. 
5. Kin. 

 
Langdurige blootstelling aan koude en natte omstandigheden boven het vriespunt, 
gecombineerd met immobilisatie (slechte doorbloeding) zijn de vereisten voor het krijgen 
van NFCI. Deze letsels kunnen ontstaan bij elke toestand waarbij de 
omgevingstemperatuur lager is dan de lichaamstemperatuur 
 
Koudebulten (Chilblains) (NFCI) 
 
Koedebulten of Chilblains (perniosis) is de mildste vorm van koudeletsel: gezwollen, 
gevoelige, inflammatoire letsels van het subcutane weefsel en lederhuid van vingers en 
tenen, hielen, onderbenen, heupen, neus en oren. Bij blootstelling aan koude boven het 
vriespunt en hoge luchtvochtigheid. 
 
Loopgravenvoet (NFCI) 
 
Deze aandoening staat ook wel bekend onder de namen; immersion foot, trench foot, 
flanders fot of shelter limb. Deze aandoening ontstaat bij langdurige blootstelling van de 
voeten aan vochtige koude door vocht binnenin een schoen door het niet tijdig wisselen 
van natte en vuile sokken verergert door verminderde doorbloeding door knelling van 
schoeisel.  
 Het komt onder andere voor bij soldaten (Wereldoorlog I en II  en Falklandoorlog) en 
jagers die door het water waden en daarna de schoenen of kousen niet verwisselen maar 
ook bij kanovaarders die lang met hun voeten worden blootgesteld aan ijskoud rivierwater. 
  De beginnende symptomen zijn vaag: de voeten worden eerst rood en koud waarna ze 
beginnen te zwellen. Ze voelen zwaar, houterig en verstijfd en er is sprake van gedaalde 
gevoeligheid of tintelende pijnsensatie bij het slapen. De eerste ischemische fase (slechte 
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doorbloeding) duurt uren tot enkele dagen. Deze fase wordt gevolgd door een 
hyperemische fase (versterkte doorbloeding) die twee tot zes weken duurt en gekenmerkt 
wordt door warme voeten met bonzende polsen en meer zwelling. 
 
Behandeling Non Freezing Cold Injuries 
 
Het gehele lichaam moet verwarmd worden. Genoeg warme drank laten drinken. In 
tegenstelling tot FCI mag men bij NFCI de persoon nooit actief herwarmen. Koorts, tekenen 
van disseminated intravascular coagulation (introvasculaire verspreiding van stolling) (DIC) 
en gangreen zijn redenen tot chirurgisch ingrijpen, incidenteel leidend tot amputatie. 
Loopgraafvoeten behandelen met elevatie en rust. 
 
Frostnip (FCI) 
 
Frostnip is de mildste vorm van bevriezing: water in het huidoppervlak van vingers, tenen, 
neus, wangen en oren raakt bevroren. Meest oppervlakkige vorm van bevriezing: pijnlijke 
zone met vasoconstrictie en zonder ijskristalvorming. Er treden beperkte letsels op die zich 
openbaren met roodheid en zwelling. 
 
Frostbite (FCI) 
 
Frostbite is plaatselijke weefselbeschadiging door vrieskoude. Dit vindt plaats als het 
warmteverlies groot genoeg is om een echte bevriezing van het weefsel toe te laten waarbij 
zich wel ijskristallen vormen. Het vriespunt van de huid is –1°C.  
  De vasoconstrictie van huidbloedvaten is zeer belangrijk bij het ontstaan van frostbite. 
Behalve het extra beschermen van gevoelige delen is het daarom belangrijk de 
lichaamskerntemperatuur, conditie en vochthuishouding op peil te houden om frostbite te 
voorkomen. Dit versterkt immers de doorbloeding en Lewis reactie. 
  Bevriezingen worden in vier gradaties ingedeeld: 
 

• Oppervlakkig 1° graad frostbite, partieel dermaal zonder blaasjes of ontvelling. 
• 2° graad frostbite, dermaal met blaasjes of ontvelling. 
• Diep 3° graad frostbite, subcutaan necrosis (onderhuidse weefselsterfte) tot 

gangreen. 
• 4° graad frostbite, bot- , spier- en peesaantasting. 

 
Frostbite wordt ervaren als een stekende of brandende pijn, gevoelloosheid tengevolge van 
de bevriezing en de ischemische necrosis door de vasospasmen. Oppervlakkige frostbite 
geeft een rubbery feel, diepe frostbite een woody feel. 
 
Behandeling van Frostbite 
 
Herwarmen door onderdompeling in water met een temperatuur van 40 tot 42°C. In 
tegenstelling tot hypothermie, mag men wel snel herwarmen om de weefselnecrosis 
(weefselsterfte) te beperken. Het is beter niet te masseren en niet te wrijven. 
 
Overige aandoeningen veroorzaakt door koudebelasting 
 
Oogletsels 
 

• Corneabevriezing. 
• Wimpers die samenvriezen 
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• Sneeuwblindheid door blootstelling aan ultravioletstralen (UV) 
 

Sneeuwblindheid (Nifablepsia) 
 
Tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen door beschadiging van de oppervlakkige 
corneacellen door de overmaat van ultraviolette stralen afkomstig van de zon en 
weerkaatsing op de sneeuw. Sneeuwblindheid kan voorkomen worden door het dragen van 
een zonnebril met UV bescherming. Sneeuwblindheid wordt behandeld met antibioticazalf 
en 24 uur de ogen afdekken, genezing na één dag. 
 
Lichamelijke klachten veroorzaakt door koude  
 
Lichamelijke klachten die bij koudeblootstelling beschreven zijn: spierpijnen, longklachten, 
botbreuken, bloedneus en duizeligheid. Voor een oorzakelijk verband is nog geen bewijs 
geleverd. 
 
Indirecte gezondheideffecten 
 
Door regelmatig bloot te staan aan koude omstandigheden en daardoor koude belasting 
van het lichaam te ervaren, kunnen gezondheidseffecten optreden die indirect gerelateerd 
zijn aan koudebelasting. Deze effecten zijn onder andere: 
 

• Verhoogd voorkomen van artritis (gewrichtontsteking), astma en reuma. 
• Verhoogd risico op ongevallen door verminderde (hand)vaardigheid en coördinatie 

en verminderde mentale vaardigheden. 
• Spierverrekkingen, vooral rug, verstuikingen en peesschede ontstekingen bij 

kanovaarders vooral van de polsen. 
• Dehydratie door blootstelling aan de koude, een lichaam dat te weinig vocht bevat is 

vatbaarder voor koudeletsels.  
 
Verder worden onder andere de volgende aandoeningen indirect toegeschreven aan 
koudebelasting: 
 
a. Infectieuze aandoeningen 
 
Er is geen consensus of infectieuze ziekten gerelateerd zijn aan koude. Acute of 
chronische infecties kunnen er toe bijdragen dat een individu onmogelijk werk kan 
verrichten in een koude omgeving. Een gewone verkoudheid maakt het werk in de koude 
niet pijnlijk. Indien men een verkoudheid heeft met koorts, spierpijn en een diepe hoest is 
het beter werk te verrichten in een warme omgeving.  
 
b. Astma-Chronische bronchitis 
 
Astma en chronische bronchitis zijn meer frequent in koude regio’s. Blootstelling aan koude 
lucht verergert vaak de symptomen door de bronchoconstrictie. Dit kan soms opgevangen 
worden door de medicatie aan te passen.  
 
c. Eskimo long 
 
Inheemse chronische ziekte, typisch gezien bij Eskimo jagers en trappers, die blootgesteld 
waren aan extreme koude en hard werk voor een lange periode. Een progressieve 
pulmonaire hypertensie (abnormaal hoge bloeddruk in de longslagader) ontstaat die eindigt 
met een rechter hartfalen. 
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d. Cardiovasculaire stoornissen 
 
Angina pectoris verergert vaak in een koude omgeving. Het risico op een hartinfarct neemt 
toe bij koude, vooral in combinatie met zwaar werk. Koude veroorzaakt een 
bloeddrukstijging met een toename van het risico op een infarct.  
 
e. Metabole stoornissen 
 
Diabetes mellitus (DM) is frequenter in de koudere regio’s van de wereld. Zelfs een 
ongecompliceerde DM kan het outdoor werk onmogelijk maken omdat deze personen zeer 
gevoelig zijn aan lokale bevriezing. Personen met DM kunnen gemakkelijk hypothermie 
ontwikkelen.  
 
f. Musculoskeletale problemen 
 
Koude op zichzelf veroorzaakt geen reuma. Aan de andere kant is werk in koude vaak zeer 
belastend voor spieren, pezen, gewrichten en wervelkolom. Osteoarthrosis (Chronische 
aandoening van gewrichten) van de hand is een speciaal probleem. Frequente blootstelling 
van de hand aan koude zou artrose (reumatische aandoening waarbij er sprake is van een 
verandering in de gewrichten) kunnen veroorzaken, maar er is slechts weinig bewijs 
voorhanden.  
 
g. Fenomeen van Raynaud 
 
Bepaalde bloedvatafwijkingen gaan gepaard met een grotere koudegevoeligheid. Het 
fenomeen van Raynaud is een door koude of andere prikkel opgewekte, symmetrische 
ischemie (verminderde doorbloeding). Bij het fenomeen van Raynaud verkrampen de 
bloedvaten in de huid als reactie op bijvoorbeeld kou of emoties. Dit merkt u vooral doordat 
u tintelende, jeukende, pijnlijke, koude vingers en tenen krijgt die bleek, rood of blauw 
kunnen worden. Geeft het gevoel van “dode” vingers of tenen, gepaard gaande met 
tintelingen, jeuk of een brandend gevoel. Meestal gevolgd door reactieve hyperemie = 
versterkte doorbloeding (wit-blauw-rood = Tricolor fenomeen). Winterhanden en 
wintervoeten zijn een vorm van dit fenomeen. Het is een milde vorm van frostbite, 
frequenter bij vrouwen. Associatie met systemische sclerodermie (bindweefselziekte), 
multiple sclerosis en pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk in de longslagader), maar ook 
met vibrating hand tools. Dit laatste geeft de zgn. “white finger disease” dat in ernstige 
gevallen aanleiding geeft tot zweer vorming en zelfs amputatie. Therapie bestaat uit 
handschoenen, been warmers, wollen sokken en wollen muts. 
 
Overige aandoeningen 
 
Er bestaan nog meer aandoeningen van vooral de huid die direct of indirect worden 
veroorzaakt door de inwerking van koude. Deze zijn echter zo zeldzaam dat ze niet passen 
in de scope van deze reader, zie daarvoor op het internet bij o.a. www.huidziekten.nl/ .  

 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
• Hypothermie blijft een belangrijke bedreiging voor peddelaars die nog in hun boot 

zitten, in rustig water liggen met zwem of reddingsvest of bivakkeren op het droge al 
dan niet na een redding. Bovendien gaat hypothermie vaak aan verdrinking vooraf 
(Hypothermia induced drowning). 

• Herkenning van de voortekenen van hypothermie stellen ons in staat op tijd 
adequate maatregelen te nemen om erger te voorkomen. 
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• Overweeg veel eerder hulp in te roepen bij calamiteiten onder koude condities dan 
onder warme condities en besteed extra zorg aan middelen om snelle alarmering, 
opsporing en redding mogelijk te maken. 

• Zorg onder koude omstandigheden dat reddingsmiddelen en communicatie 
apparatuur makkelijk voorhanden liggen en met weinig handkracht kunnen worden 
bediend in verband met het verlies van manueel prestatievermogen. 

• Het paraat hebben van een neopreen cap kan in overlevingssituaties het verschil 
maken omdat hiermee veel warmteverlies in water kan worden voorkomen. 

• Ga er van uit dat na het kenteren van een kanovaarder in koud water zijn /haar 
conditie na het terugplaatsen in de boot alleen maar is verslechterd en herhaling 
waarschijnlijk is zolang de oorzaak niet kan worden weggenomen. 

• Na redding van een gekenterde kanovaarder onder koude omstandigheden is een 
lange sleepsessie geen optie omdat het slachtoffer niet in staat zal blijken zichzelf 
warm te houden door verminderd metabolisme. 

• Zorg voor voldoende reservekleding om natte kleren te kunnen vervangen door 
droge en kleding aan te kunnen passen aan veranderende condities. 

• Factoren die het proces van hypothermie versnellen zijn; slaapgebrek, uitputting, 
energie tekort, vocht tekort, alcohol, slechte conditie, weinig lichaamsvet, wind chill, 
natte kleding door bijvoorbeeld regen of zweten, zwemmen, onvoldoende of 
ongeschikte/ beschadigde kleding, ziekte en gebrek aan wilskracht en kennis om te 
overleven. 

• Onderkoelingslachtoffers dienen tegen verdere afkoeling te worden beschermt door; 
een muts, natte kleding te vervangen door droge, bescherming tegen de wind, 
isoleren van de koude ondergrond en in te pakken in een wind en waterdichte 
beschermlaag zoals een Thermal Protective Aid of overlevingszak in combinatie met 
aluminium dekens. 

• Slachtoffers van milde onderkoeling kunnen worden geholpen met opwarmen door 
het laten drinken van warme zoete drank maar nooit met alcohol. 

• Peddelen onder koude omstandigheden verhoogt de risico’s op blessures en 
calamiteiten en vermindert de fysieke en mentale prestatievermogens. 

• Vochttekort vermindert iemands prestatievermogen en weerbaarheid tegen 
koudestress. 

 

 
Noord Oost 5 en 1°C geeft een wind chill  van “-6” volgens de JAG/TI-methode en een 

gevoelstemperatuur van -7°C volgens de methode van Steadman. 
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BIJLAGE 1 

 
Vinger- en handtemperatuur; Effecten op het manuele 

prestatievermogen 
 
32-36°C Optimale hand- en vingerfunctie. 
27-32°C Gedaalde handvaardigheid, gedaalde precisie, gedaalde snelheid. 
20-27°C Gedaald prestatievermogen voor fijne arbeid, gedaald uithoudingsvermogen. 
15-20°C Gedaald prestatievermogen voor grove arbeid, soms pijnsensatie. 
10-15°C Gedaalde spiersterkte, gedaalde coördinatie, pijnsensatie. 
< 10°C Lewis reactie (ritmische herwarming). 
6-8°C Blokkage van de sensorische & thermische receptoren. 
Na 5 min in water van 10°C verminderd de greepkracht met 1.8%/min (Cooper et al 1976) 

 
Tabel: Relatie handtemperatuur en manueel prestatievermogen 

 
BIJLAGE 2 

 
Kerntemperatuur met klinische symptomen 

 
37,5°C Normale rectale temperatuur – Thermoneutraliteit. 
37°C Normale orale temperatuur – Thermoneutraliteit. 
36°C Toename metabolisme: Stijging bloeddruk. 
35°C Maximaal bibberen - Grens hypothermie. 
34°C Gedaald prestatievermogen - Dysartrie - Moeilijkheden met inschatten. 
33 °C Afwezigheid - Apathie. 
31-32°C Verminderd bewustzijn - Gedilateerde pupillen maar nog wel licht reactief - 

Zuurstof opname 75% van normaal.  
29-30°C Progressieve daling bewustzijn – Spierrigiditeit - Daling ademhaling - Rillen 

neemt spasmische vormen aan of stopt. 
28°C Risico op ventrikelfibrillatie – Hartritmestoornissen - Bewusteloosheid 
27°C Gedaalde willekeurige bewegingen - Niet licht reactieve pupillen  
26°C Slachtoffer in diepe bewustzijnsdaling 
25°C Spontane ventrikelfibrillatie (VF) mogelijk - Afwijking ECG & EEG. 
24°C Longoedeem – Bloedcirculatie door hersenen 30% van normaal. 
23°C Afwezigheid corneareflex. 
21-22°C Maximaal risico op ventrikelfibrillatie (VF). 
20°C Hartstilstand. 

 
Tabel: Kerntemperatuur met klinische symptomen 

 
BIJLAGE 3 

 
Mate van afkoeling bij verschillende watertemperaturen  

 
The rate of core cooling data as a function of water temperature was extracted from 17 separate 
published reports (sources a—q, below) on experiments employing human volunteers. For the most part, 
the subjects were young white men of average build, fat content, and physical fitness. The subjects were 
not wearing any clothing or employing any devices that were designed to protect against cold exposure. 
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Data sources: (a) Hayward MG, Keatinge WR. Progressive symptomless hypothermia in water: Possible 
cause of diving accidents. Br Med J. 1979;1:1182. (b) Hayward JS, Eckerson JD, Collis ML. Thermal 
balance and survival time prediction of man in cold water. Can J Physiol Pharmacol. 1975;53:21-32. (c) 
Hayward JS, Eckerson JD, Collis ML. Thermoregulatory heat production in man: Prediction equations 
based on skin and core temperature. J Appl Physiol. 1977;43(2):377-384. (d) Israel DJ, Heydn KM, 
Edlich RF, Pozos RS, Wittmers LE. Core temperature response to immersed bicycle ergometer exercise 
and water temperatures of 21°, 25°, and 29°. J Burn Care Rehabil. 1989;10(4):336-345. (e) Veicsteinas 
A, Rennie DW. Thermal insulation and shivering threshold in Greek sponge divers. J Appl Physiol. 
1982;52(4):845-850. (f) Wittmers LE, Pozos RS. In situ hypothermia testing. In: Laursen GA, Pozos RS, 
Hemple FG, eds. Human Performance in the Cold. Bethesda, Md: Undersea Medical Society Inc; 1983: 
153-168. (g) McArdle WD, Toner MM, Magel JR, Spina RJ, Pandolf KB. Thermal responses of men and 
women during cold-water immersion: Influence of exercise intensity. Eur J Appl Physiol. 1992;65:265-
270. (h) Martin S, Diewold RJ, Cooper KE. Alcohol, respirations, skin and body temperature during cold 
water immersion. J Appl Physiol. 1977;43(2):211-215. (i) McArdle WD, Magel JR, Gergley TJ, Spina RJ, 
Toner MM. Thermal adjustments to cold-water exposure in resting men and women. J Appl Physiol. 
1984;56:1565-1571. (j) Rochelle RD, Horvath SM. Thermoregulation in surfers and nonsurfers immersed 
in cold water. Undersea Biomed Res. 1978;5(4):377-390. (k) Beckman EL, Reves E. Physiological 
implications as a survival during immersion in water at 75°F. Aerospace Med. 1966;37(11):1136-1142. 
(1) Weihl AC, Langworthy HC, Manalaysay AR, Layton RP. Metabolic responses of resting man 
immersed in 25.5°C and 33°C water. Aviat Space Environ Med. 1981;52(2):88-91. (m) Martin S, Cooper 
KE. Alcohol and respiratory and body temperature changes during tepid water immersion. J Appl 
Physiol. 1978;44(5):683-689. (n) Graham T, Baulk K. Effect of alcohol ingestion on man's 
thermoregulatory responses during cold water immersion. Aviat Space Environ Med. 1980;51(2):155-
159. (o) Giesbrecht GG, Sessler DI, Mekjavie IB, Schroeder M, Bristow GK. Treatment of mild immersion 
hypothermia by direct body-to-body contact. J Appl Physiol. 1994;76(6):2373-2379. (p) Bristow GK 
Sessler DI, Giesbrecht GG. Leg temperature and heat content in humans during immersion hypothermia 
and rewarming. Aviat Space Environ Med. 1994;65:220-226. (q) 

 



 62 

BIJLAGE 4 
 

Wind Chill Calculation Chart – nieuwe JAG/TI-methode 
 

V10 T air 

m/sec Km/h 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 
1,39 5 4 -2 -7 -13 -19 -24 -30 -36 -41 -47 -53 -58 
2,78 10 3 -3 -9 -15 -21 -27 -33 -39 -45 -51 -57 -63 
4,17 15 2 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -48 -54 -60 -66 
5,56 20 1 -5 -12 -18 -24 -30 -37 -43 -49 -56 -62 -68 
6,94 25 1 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -44 -51 -57 -64 -70 
8,33 30 0 -6 -13 -20 -26 -33 -39 -46 -52 -59 -65 -72 
9,72 35 0 -7 -14 -20 -27 -33 -40 -47 -53 -60 -66 -73 

11,11 40 -1 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54 -61 -68 -74 
12,5 45 -1 -8 -15 -21 -28 -35 -42 -48 -55 -62 -69 -75 

13,87 50 -1 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -69 -76 
15,28 55 -2 -8 -15 -22 -29 -36 -43 -50 -57 -63 -70 -77 
16,67 60 -2 -9 -16 -23 -30 -36 -43 -50 -57 -64 -71 -78 
18,06 65 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -79 
19,44 70 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -80 
20,83 75 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 -73 -80 
22,22 80 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -60 -67 -74 -81 

Zie ook; http://utci.nass-staufen.de/utci.php 

FROSTBITE GUIDE 

Low risk of frostbite for most people 
Increasing risk of frostbite for most people in 10 to 30 minutes of exposure 

High risk for most people in 5 to 10 minutes of exposure 
High risk for most people in 2 to 5 minutes of exposure 

High risk for most people in 2 minutes of exposure or less 
 

Wind chill met T air = luchttemperatuur in °C en gemeten windsnelheid V10 op 10m hoogte. 
 

Bijlage 5 
 

Recommended search times 
 

A rule of thumb for search times is to be at least three to six times the  
predicted 50% survival times of a normally clothed person. 

Seawater temperature 50% survival time 3x 6x 
5°C 1 hour 3 hours 6 hours 

10°C 2 hours 6 hours 12 hours 
15°C 6 hours 18 hours 36 hours 

20°C - 30°C  Several days 
 

Tabel: Aanbevolen zoektijden in relatie tot de zeewatertemperatuur (Golden & Tipton)
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BIJLAGE 6 
 

Tabellen ter bepaling van de benodigde isolatiewaarde 
 

Kleding Isolatiewaarde 
Naakt 0 
Short 0,1 
Hemd met korte mouwen, korte broek, dunne sokken, sandalen 
(tropenkleding) 

0,3-0,4 
 

Hemd met korte mouwen, lange broek, dunne sokken, schoenen 
(lichte zomerkledij) 

0,5 
 

Lange onderbroek, overall, sokken, hoge schoenen (zwaardere 
werkkledij) 

1,0 
 

Ondergoed, overhemd, lichte jas, lange broek, sokken, schoenen 
(lichte stadskledij) 

1,0 
 

Lichte stadskledij + lichte mantel 1,5 
Lange onderbroek, overhemd met lange mouwen, zwaardere jas, 
lange broek, pullover, mantel, wollen sokken, stevige schoenen 

2 

Poolkleding (PBM Klasse III)  3 
Eskimokleding 4 

 
Tabel: Kleding met hun isolatiewaarde in clo 

 
Arbeidniveau Loopsnelheid W/m2 Watt 

Rust Liggen, Zitten 60 – 100 
Zeer licht Lichte handenarbeid, Inspectie, Observatie 75 – 130 

Licht 3,5 km/uur lopen 100 – 175 
Middelmatig 3,5-5,5 km/uur 160 – 280 

Zwaar 5,5-7 km/uur 230 – 400 
Zeer zwaar 7 km/uur rennen 290 – 510 

 
Tabel: Activiteit (volgens ISO-norm 8996) 

 
Arbeidsniveau Luchttemperatuur 

 + 10°C 0°C -10°C -20°C -30°C 
Rust 3 4 5 6,5 8 

Zeer licht 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-5 4,5-6 5-7 
Licht 1-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3-3,5 3,5-5 

Middelmatig 0,5-1 1-2 1,5-2,5 2-3 2-3,5 
Zwaar 0,25-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 1,5-2 

Zeer zwaar 0,25 0,5 1 1,5 1,5 
 

Tabel:Aanbevolen isolatiewaarde (in clo) in functie van arbeidsniveau en luchttemperatuur 
 

Zie ook: 
http://wwwold.eat.lth.se/Forskning/Termisk/Termisk_HP/Klimatfiler/IREQ2002alfa.htm



 64 

 
Kleding Luchttemperatuur 

VISO/IREQ + 10°C 0°C -10°C -20°C -30°C 
1 clo 40 min 20 min 15 min 10 min 10 min 

1,5 clo 3 uur 40 min 20 min 15 min 10-20 min 
2 clo > 8 uur 2 uur 40 min 30 min 20 min 

2,5 clo > 8 uur 8 uur 1 uur 20 min 20-30 min 
3 clo > 8 uur > 8 uur 3 uur 1 uur 40 min 

3,5 clo > 8 uur > 8 uur 8 uur 2 uur 1 uur 
4 clo > 8 uur > 8 uur > 8 uur 4 uur 1,5 uur 

 
Tabel: Aanbevolen arbeidstijd in functie van Luchttemperatuur en bij 

lichte arbeid (90 W/m2) 
 

Windsnelheid Luchttemperatuur 
 + 10°C 0°C -10°C -20°C -30°C 

1 m/s 1 clo 1,7 clo 2,7 clo 3 clo 4 clo 
2 m/s 1,3 clo 2 clo 3 clo 3,7 clo 4,7 clo 
3 m/s 1,7 clo 2,3 clo 3,3 clo 4 clo 5 clo 
5 m/s 2 clo 2,7 clo 4 clo 5 clo 6 clo 

10 m/s 2,3 clo 3,7 clo 5 clo 6,3 clo 7,7 clo 
15 m/s 3 clo 4,3 clo 6 clo 7,3 clo 9 clo 

 
Tabel: Aanbevolen isolatiewaarde in clo bij variërende windsnelheden en 

lichte arbeid (90 W/m2) 
 
 
 
 

BIJLAGE 7 
 

Europese richtlijn (89/686/EEC)  Personal Protective Equipment 
 

!"-markeringen 
 
De "#-markering verwijst naar de veiligheid van het product. De "#-markering geeft aan 
dat is voldaan aan de eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid uit hoofde van de 
Europese richtlijn (89/686/EEC). De Europese richtlijn (89/686/EEC) omvat de wetgeving 
van de Europese lidstaten in verband met persoonlijke beschermingsmiddelen, kortweg 
PBM of PPE (Personal Protective Equipment). De Europese richtlijn (89/686/EEC) 
definieert de minimale eisen voor ontwerp en productie, waaraan de PBM moet voldoen om 
een veilige werk- of recreatieve omgeving te garanderen. 
  De "#-markering garandeert dat het product voldoet aan de prestatienormen die voor het 
betreffende product is vastgesteld. Het is geen garantie dat het product het risico op 
ongevallen vermindert of ernstige verwondingen voorkomt in gevallen dat de gebruiker 
wordt blootgesteld aan gevaren in de omgeving.  Wel is de "# markering de enige 
wettelijke referentie waar de consument inzake gewaarborgde veiligheid op kan 
vertrouwen. 
!



 65 

De Europese richtlijn (89/686/EEC) classificeert PBM in drie categorieën:  
 
CATEGORIE 1 betreft het laagste niveau van PBM. De gebruiker wordt geacht zelf de 
behoefte aan bescherming te bepalen en er is sprake van een beperkt risico op ernstige 
gevolgen indien er geen geschikte kleding wordt gedragen. De producten uit deze 
categorie voldoen volgens de opgaven van de fabrikant aan de normen zonder dat er 
noodzakelijk een onafhankelijk laboratorium moet worden ingeschakeld. Waterdichte 
kleding (EN 343) en kleding die beschermen tegen de kou (EN 342) vallen onder deze 
categorie.  
 
CATEGORIE 2 omvat producten die zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen die risico op 
ernstige, maar niet fatale gevolgen met zich meebrengen (niet categorie 1 of 3). De 
producten moeten worden getest en gecertificeerd door een aangewezen instantie. 
Producten uit deze categorie zijn helmen die worden gebruikt bij kanoën en 
wildwatersporten (EN 1385) reddingsvesten (EN 395, 396 en 399) en drijfhulpmiddelen (EN 
393). 
 
CATEGORIE 3 betreft producten en omgevingen waarin de gebruiker kan worden 
blootgesteld aan levensgevaar of aan gevaren die de gezondheid ernstige en permanente 
schade toebrengen. Voorbeelden uit deze categorie zijn ademhalingstoestellen voor 
diepzeeduiken en middelen ter bescherming tegen vallen van grote hoogte. 
 
NORMEN PBM CATEGORIE 1 
 
Bescherming tegen kou - EN 342 
 
De norm specificeert testmethodes en eisen die worden gesteld aan de prestaties van 
kleding die is bedoeld om bescherming tegen kou te bieden. De fabrikant heeft de 
producten getest aan de hand van een methode (B) waarbij de isolatie (X) wordt gemeten 
van een ensemble (jack/broek) dat wordt gedragen met een basislaag.  
Bovendien worden de luchtdoorlatendheid (Y) en de waterdampbestendigheid (Z) 
gemeten. X Isolatie, werkelijke gegevens (hoe hoger het cijfer hoe beter) 
Y Luchtdoorlatendheid, niveau 1, 2 of 3.  Z Waterdampbestendigheid, niveau 1, 2 of 3. 
 
Bescherming tegen slecht weer - EN 343 
 
De norm specificeert testmethodes en eisen die worden gesteld aan stoffen en naden van 
kleding die is bedoeld om te beschermen tegen slecht weer, oftewel weersomstandigheden 
met een combinatie van neerslag (regen, sneeuw), mist, vochtigheid en wind bij 
temperaturen tot -5°C. De kleding wordt getest op waterdichtheid (X) en op waterdampbe-
stendigheid (Y). X Waterdichtheid, niveau 1, 2 of 3. Y Waterdampbestendigheid, niveau 1, 
2 of 3. 
!

NORMEN PBM CATEGORIE 2  
 
Drijfhulpmiddel (zwemvest) 50N – EN 393 
 
Alleen geschikt voor zeevaardige. Alleen bij of op beschut water waar snel hulp aanwezig 
is. Niet veilig bij bewusteloosheid. GEEN REDDINGVEST! Voor personen vanaf 30 kg. Het 
50N drijfhulpmiddel is bij uitstek geschikt in situaties waar veel bewegingsvrijheid vereist is, 
zoals: kanoën/kajakken, dinghy/zeilen, water/jetskiën, vissen/jagen 
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Reddingvest 100N – EN 395 
 
Geschikt bij of op binnenwater en beschut water. Beperkt veilig bij bewusteloosheid en bij 
het dragen van waterdichte kleding. Geschikt voor kinderen (al vanaf een paar maanden) 
en volwassenen bij of op binnenwater en beschut water tijdens normale 
weersomstandigheden en het dragen van lichte kleding. Biedt goede bescherming voor 
niet-zwemmers en zwemmers. De 100N reddingvesten zijn zo ontworpen dat ze een 
bewusteloze persoon op de rug draaien, met de luchtwegen vrij van het water. 
 
Reddingvest 150N – EN 396 
 
Voor zwemmers en niet-zwemmers. Geschikt bij of op open- en kustwater. Met zware, 
waterdichte kleding beperkt veilig bij bewusteloosheid. Een reddingvest dat meer 
drijfvermogen heeft en geavanceerder is. Voor serieuze jachtvaarders, zwemmers en niet-
zwemmers. Geschikt voor kinderen en volwassenen bij of op open kustwater. Voor zware 
weersomstandigheden en bij het dragen van bijvoorbeeld lichte regenkleding. De 150N 
reddingvesten zijn zo ontworpen dat ze een bewusteloze persoon op de rug draaien, met 
de luchtwegen vrij van het water. 
 
Reddingvest 275N – EN 399 
 
Voor op en bij zee en bij extreme zware omstandigheden. Voor dragers van zware, 
waterdichte kleding. Onder vrijwel alle omstandigheden volkomen veilig bij 
bewusteloosheid. 
 
Let op: een drijfhulpmiddel en/of reddingvest werkt alleen goed als; 
 

• u de juiste categorie en model al naar gelang van het gebruik kiest, 
• u de juiste maatvoering met het gewicht van de drager kiest, 
• u het vest volgens de bijgesloten instructies aantrekt, draagt en onderhoudt, 
• u het vest te allen tijde draagt waar de kans bestaat dat u te water kunt raken, 
• u het vest nooit onder uw kleding draagt. 
• u het vest voor het gebruik uittest om de juiste werking ervan te controleren (leer ook 

een kind hoe te drijven c.q. draaien in het reddingvest). 
 
Extra: opblaasvest, controleer of het opblaasmechanisme operationeel is volgens de 
bijsluiter. Check ook of het gasflesje vol en niet doorboord is. 

 
Helmen die worden gebruikt bij kanovaren en wildwatersporten EN 1385 
 
Deze norm specificeert de eisen voor helmen die  worden gebruikt voor kanovaren en 
wildwatersporten in wildwaterklassen 1 t/m 4.  Deze norm is er op gericht bescherming te 
bieden tegen verdrinking als gevolg van bewusteloosheid door stoten van het hoofd wat als 
voornaamste doodsoorzaak onder kanovaarders wordt aangemerkt.
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Maattabel - EN 340 
 
Dit is een referentienorm, die uitsluitend wordt gebruikt in combinatie met specifieke 
normen als EN 342, etc. EN 340 specificeert algemene eisen op het gebied van 
ergonomie, veroudering, maatvoering en markering van beschermende kleding en van 
door de fabrikant verstrekte informatie. De norm specificeert maataanduidingen en 
afmetingen van beschermende kleding ISO 3635 en het gebruik van een pictogram met 
informatie over een gestandaardiseerd maatsysteem. 
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BIJLAGE 8 

 
5 Stappen van Risk Management  

(Unit Leader’s and Instructor’s Risk Management Steps for Preventing Cold Casualties) 
 

1. Identificatie van gevaren 
a. Koude (<5 °C)  
b. Vocht (regen, sneeuw, ijs, vochtigheid) of vochtige kleding 
c. Wind (vanaf 8 km/uur) 
d. Gebrek aan kleding/schuilplaats 
e. Gebrek aan water /voeding 
f.    Andere risicofactoren 

i. Vroeger doorgemaakte koudeletsels 
ii. Gebruik van nicotine/alcohol 
iii. Ondervoeding/Voedseltekort 
iv. Laag activiteitsniveau 
v. Moeheid/Slaapdeprivatie 
vi. Weinig ervaring/training in koud weer 

 
2. Beoordeling van gevaren 

a. Wind Chill Temperature Table 
i. Elke luchtbeweging (lopen, open voertuigen, ...) heeft zelfde effect als wind 
ii. Droge kleding (handschoenen, sjaal, masker) die huid bedekken 

b. Kleding: niet bevuild – gaten 
c. Warme maaltijden 
d. Andere omstandigheden 

i. Blootstelling aan metalen of petroleum, oliën 
ii. Koude omgeving – Contactkoude – Koude ondergrond of materialen 
iii. Droge en warme voeten? 
iv. Buddy system? 

 
3. Controle van gevaren 
Persoonlijke Bescherming 

a. C-O-L-D:  
o Keep it &.Clean 
o Avoid   &.Overheating 
o Wear it &.Loose in Layers 
o Keep it &.Dry 

b. Aangepaste kleding – Goed gedragen kleding 
i. Los en in lagen 
ii. Propere kleding 
iii. Intacte kleding 
iv. Bescherming handen, vingers en hoofd 
v. Droge kleding 
vi. Vochtige kleding zo snel mogelijk vervangen door droge kleding 

c. Lichaam warm houden 
i. Blijven bewegen 
ii. Grote spiergroepen (armen, schouders, romp, benen) gebruiken 
iii. Geen alcohol gebruiken 
iv. Niet staan op koude, vochtige ondergrond 
v. Niet roken 
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vi. Voldoende eten 
vii. Voldoende drinken 

d. Voeten beschermen 
i. Propere en droge sokken dragen 
ii. Dagelijks voeten wassen 
iii. Extra paar sokken 
iv. Vochtige sokken zo snel mogelijk vervangen 
v. Niet te nauwe sokken en schoenen/laarzen – niet te strak aanbinden 
vi. Schoeisel droog houden  

e. Handen beschermen 
i. Dragen van handschoenen en/of wanten 
ii. Handen opwarmen onder kleding als ze gevoelloos worden 
iii. Vermijd direct contact zonder dragen van handschoenen met sneeuw, metaal 

of brandstof. 
iv. Waterdichte handschoenen indien nodig 

f. Oren en Aangezicht beschermen 
i. Dragen sjaal – Hoofddeksel met oorflappen – Bivakmuts 
ii. Opwarmen aangezicht /oren door met handen aan te raken zonder te wrijven 
iii. Zonnecrème 
iv. Aangezichtsspieren gebruiken 

g. Ogen beschermen 
i. Bril dragen 

h. Elkaar beschermen 
i. Buddy systeem 
ii. Elkaar opwarmen (handen, voeten, oren en aangezicht) 

i. Preventie van CO-intoxicatie 
i. Gekeurde verwarmingstoestellen gebruiken (zonder propaan) 

 
4. Controlemaatregelen 

a. Gebruik controlemaatregelen 
b. Buddy system 
c. Self check 

 
5. Supervisie & Evaluatie 

a. Opleiding over preventie, herkennen en behandelen van koudeletsels 
b. Delegeren verantwoordelijkheden 
c. Monitoren van controlemaatregelen 
d. Controle van kleding, beschermingsmiddelen en hydratatie 
e. Registreren van kouderisico’s 

i. Meer koudeletsels 
ii. Meer klachten 
iii. Observeren van rillen 
iv. Bijstellen controlemaatregelen 
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Bijlage 9 
Cold Weather Casualties and Injuries Chart (from the US army) 

! Train soldiers on the proper use of cold weather clothing 
! Remember the acronym C-O-L-D when wearing clothing in cold weather (C: keep it Clean; O: avoid Overdressing; L: wear clothing Loose and in 

layers; D: keep clothing Dry) 
! Maintain adequate hydration and ensure nutritional requirements are met 

Cold Weather Casualties and Injuries 
Chilblain 

Cause Symptoms First-Aid Prevention 
� Repeated exposure of 
bare skin for prolonged 
periods from 20°-60°F 
with high humidity (for 
those not acclimated to 
cold weather). 

�!Swollen, red skin (or 
darkening of the skin in 
dark-skinned soldiers). 
�!Tender, hot skin, 
usually accompanied by 
itching. 

� Warm affected area with direct body heat. 
�!Do not massage or rub affected areas. 
�!Do not wet the area or rub it with snow or ice. 
�!Do not expose affected area to open fire, stove, 
or any other intense heat source. 

�!Use contact gloves to handle all 
equipment; never use bare hands to 
handle equipment, especially metal. 
�!Use approved gloves to handle all 
fuel and POL* products. 
�!In the extreme cold environment, do 
not remove clothing immediately after 
heavy exertion (PT); until you are in a 
warmer location. 
�!Never wear cotton clothing in the cold 
weather environment. 

Immersion foot (trench foot) 
Cause Symptoms First-Aid Prevention 

�!Prolonged exposure 
of feet to wet conditions 
32°-60°F. Inactivity and 
damp socks and boots 
(or tightly laced boots 
that impair circulation) 
speed onset and 
severity. 

�!Cold, numb feet may 
progress to hot with 
shooting pains. 
�!Swelling, redness, 
and bleeding. 

�!If you suspect trench foot, get medical help 
immediately! 
�!Re-warm feet by exposing them to warm air. 
�!Do not allow victim to walk on injury. 
�!Evacuate victim to a medical facility. 
�!Do not massage, rub, moisten, or expose 
affected area to extreme heat. 

�!Keep feet clean and dry; change wet 
or damp socks as soon as possible. 
�!Wet or damp socks should be dried 
as soon as possible to allow them to be 
re-used. 
�!The inside of Vapor Barrier boots 
should be wiped dry once per day, or 
more often as feet sweat. 
�!Dry leather boots by stuffing with 
paper towels 

Frostbite 
Cause Symptoms First-Aid Prevention 

�!Freezing of tissue. 
e.g.: fingers, toes, ears, 
and other facial parts. 
�!Exposure to bare skin 
on metal, extremely 
cool 
fuel and POL*, wind 
chill, and tight clothing - 
particularly boots - can 
make the problem 
worse. 

�!Numbness in affected 
area. 
�!Tingling, blistered, 
swollen, or tender areas. 
�!Pale, yellowish, 
waxylooking 
skin (grayish in 
dark-skinned soldiers). 
�!Frozen tissue that 
feels wooden to the 
touch. 

�!Frostbite can lead to amputation! Evacuate 
immediately! 
�!Start first-aid immediately. Warm affected area 
with direct body heat. 
!Do not thaw frozen areas if treatment will be 
�delayed. 
�!Do not massage or rub affected areas. 
�!Do not wet the area or rub it with snow or ice. 
�!Do not expose affected area to open fire, stove, 
or any other intense heat source. 

�!Use contact gloves to handle all 
equipment; never use bare hands to 
handle equipment. 
�!Use approved gloves to handle fuel 
and POL*. 
�!Never wear cotton clothing in the cold 
weather environment. 
�!Keep face and ears covered and dry. 
�!Keep socks clean and dry. 
�!Avoid tight socks and boots. 

Hypothermia 
Cause Symptoms First-Aid Prevention 

�!Prolonged cold 
exposure and body-heat 
loss. May occur at 
temperatures well 
above 
freezing, especially 
when a person is wet 

�!Shivering may or may 
not be present. 
�!Drowsiness, mental 
slowness or lack of 
coordination. Can 
progress to 
unconsciousness, 
irregular heartbeat, and 
death. 

�!This is the most serious cold exposure medical 
emergency and can lead to death! Get the soldier 
to a medical facility as soon as possible! 
�!Even if a victim is cold and is not breathing, 
never assume someone is dead until determined 
by medical authorities! 
�!Strip off wet clothing and wrap victim in 
blankets or a sleeping bag. 
�!For the person with unconsciousness and very 
low heartbeat, minimize handling of the victim so 
as to not induce a heart attack. 

�!Never wear cotton clothing in the cold 
weather environment. 
�!Anticipate the need for warming 
areas for soldiers exposed to cold, wet 
conditions. 

Additional Medical Considerations in the Cold Weather environment: 
Dehydration 

Cause Symptoms First-Aid Prevention 
�!Depletion of body 
fluids. 

�!Dizziness. 
�!Weakness. 
�!Blurred vision 

�!Replace lost water. Water should be sipped, not 
gulped. 
�!Get medical treatment. 

�!At a minimum drink 3-6 quarts of fluid 
per day. 

Snow Blindness 
Cause Symptoms First-Aid Prevention 

�!Burning of the cornea 
of the eye by exposure 
to intense UV rays of 
the sun in a snow-
covered environment. 

�!Pain, red, watery or 
gritty feeling in the eyes 

�!Rest and total darkness; bandage eyes with 
gauze. 
�!Evacuate if no improvement within 24 hours. 

�!Use sunglasses with side protection 
in a snow-covered environment. 
�!If sunglasses are not available use 
improvised slit glasses. 

Carbon Monoxide Poisoning 
Cause Symptoms First-Aid Prevention 

�!Replacement of 
oxygen with carbon 
monoxide in the blood 
stream caused by 
burning fuels without 
proper ventilation. 

�!Headache, confusion, 
dizziness, excessive 
yawning. 
�!Cherry red lips and 
mouth, grayish tint to 
lips and mouth (in 
darkskinned 
individuals). 
�!Unconsciousness. 

�!Move to fresh air . 
�!CPR if needed. 
�!Administer oxygen if available. Evacuate. 

�!Use only Army-approved heaters in 
sleeping areas and ensure that 
personnel are properly licensed to 
operate the heaters. 
�!Never sleep in running vehicles. 
�!Always post a fire guard when 
operating a heater in sleeping areas 

*POL – Petroleum, oil or lubricants 
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Bijlage 10 
 

The “prudent person” will consider the possibilities of an accident, 
along with strategies for survival. (Golden and Tipton) 

“Essentials of Sea Survival” 
De “alerte persoon” houdt rekening met de mogelijkheid van een ongeluk 

tezamen met een strategie om te kunnen overleven. 
 

-  Risk management - 
 

 
Ongeluk? 

 
• Deze term is niet geschikt omdat het 

voorval zelden “zomaar” plaats vindt 
of zonder oorzaak 

• In plaats daarvan, zijn ze de oorzaak 
van nalatigheid of veronachtzaming 
van de voortekenen 

• Slordigheid of nalatigheid 
• Misplaatst zelfvertrouwen 
• Slecht doordachte 

gebruiksgewoonten 
 

De anatomie van een ongeluk  
(Golden and Tipton) 

 
• Ongelukken, groot of klein, zijn 

gewoonlijk het gevolg van een steeds 
terugkerend patroon van 
omstandigheden 

• Deze gebeurtenissen zijn gewoonlijk 
opgebouwd uit een groot aantal 
factoren 

• Elke afzonderlijke factor heeft weinig 
effect 

• Maar in combinatie kan het een 
dodelijk effect hebben 

• Deze toevallige combinatie van 
factoren kan een mix zijn van; 
menselijke tekortkomingen, foute 
inschattingen, inadequate acties, 
slecht weer 

 
Vitale Componenten van een         
“Goede Survival Strategie” 

 
• Herkenning van de voortekenen 
• Bekendheid met de geschikte 

preventieve maatregelen 
• Dit kan worden verkregen door 

kennis, ervaring, en het voorkomen 
van ontkenning 

 

 
“Survival” hangt af van: 

 
• Mentale instelling “Will to Survive” 
• Kennis 
• Voorbereiding 
• Drijfvermogen 
• Isolatie 
• Blootstellingstijd 
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Atlantic Kayak Tours Inc. 
Saugerties, NY - USA 1996 
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Artikel “Heat Strain in Cold” 
Hannu RINTAMÄKI* and Sirkka RISSANEN 
Finnish Institute of Occupational Health Oulu,  
Aapistie 1, FI-90220 Oulu, Finland February 28, 2006 
 
Brochure “Beschermingsmiddelen bij het sporten: je kunt niet voorzichtig genoeg zijn” 
Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, OIVO 
Pieter De Munck uitgeverij 
Kabinet van minister Consumentenzaken 
Brussel 2001 
 
Medical Aspects of Harsh Environments, Volume 1.                                                        
Kent B. Pandolf, PhD and Robert E. Burr, MD.                                                           
Textbooks of Military Medicine. Washington, DC: Borden Institute, Office of the Surgeon 
General, US Army Medical Department, 2001, 609 pp., illus., index.                            
ISBN: 0-16-05107-6. 

Artikel “Cold Weather Clothing” 
Gordon G. Giesbrecht, Ph.D. 
Presentation at the Winter Wilderness Medicine Conference 
Snow King Resort, Jackson Hole, Wyoming, Feb. 13-18. 2003 
 

Geraadpleegde websites: 
 

www.hassandlass.org.uk/ 
 
www.ilsf.org/ 
 
www.international-maritime-rescue.org/ 
 
www.maib.gov.uk/ 
 
www.reddingsnet.nl/ 
 
www.drowning.nl/ 
 
www.nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina 

www.sportzorg.nl/ 
 
www.gezondheidsplein.nl/ 
 
http://chppm-www.apgea.army.mil 
 
www.uscgboating.org/ 
 
www.wilderness-survival.net/ 
 
www.msc-smc.ec.gc.ca/contents_e.html  
 
www.ntier.org/index-home.html  

 
www. bordeninstitute.army.mil/published_volumes/harshEnv1/harshenv1.html 

 
 
 

Voor uitgebreide wetenschappelijke verantwoording 
  verwijs ik u naar boven genoemde brondocumenten.
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Nawoord 
 
Beroepshalve ben ik sterk betrokken bij het onderwerp “overleven op zee” en heb menig 
training hierin gevolgd. Bij het bestuderen van dit onderwerp en ordenen van beschikbare 
informatie, bleken veel bestaande readers en websites te zijn verouderd. Deze reader is 
feitelijk een samenvatting van een aantal recente publicaties van gerenommeerde 
wetenschappers met als doel deze informatie overzichtelijk op een rijtje te zetten zodat 
deze makkelijker bereikbaar wordt.  
  Veel tekst is letterlijk overgenomen of vertaald, vooral als het om eerste hulp gaat.  
Het boek “Essentials of Sea Survival” (ook wel de “Bible of Cold water Survival” genoemd) 
vormde het uitgangspunt voor deze reader. 
Een ieder die dieper op dit onderwerp in wil gaan wordt aangeraden dit boek te bestuderen 
om zodoende zo dicht mogelijk bij de bron van de informatie te blijven. 
Een goed Nederlandstalig document als het gaat om eerste hulp verlening is het Oranje 
kruisboekje “Eerste Hulp bij waterongevallen” waar o.a. Dr. Joost Bierens aan heeft 
meegewerkt welke ook sterk betrokken was bij het organiseren van “the first international 
congress on drowning” in 2002 te Amsterdam. 
 
Deze editie is een verbeterde versie van de vorige editie welke is gemaakt t.b.v. de 
bijscholingsdag voor NKB instructeurs in oktober 2010. 
Na de verschijning van de eerste editie in februari 2009 zijn er tal van kleine veranderingen 
aangebracht in de tekst om de duidelijkheid en leesbaarheid te vergroten. In deze editie is 
extra uitleg en toelichting opgenomen over onderwerpen die tijdens de bijscholingsdag aan 
de orde zijn geweest. 
 
Instructeurs kunnen de PowerPoint presentaties aanvragen om zelf te gebruiken, vermeld 
dan wel even het maximale bestandsformaat dat je kunt  ontvangen. 
 
Omdat veel tekst en afbeelding auteursrechtelijk zijn beschermd is deze reader niet 
geschikt om verder over het internet te verspreiden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard R. Tel 
 
Avenue Carnisse 194 
2993 MK Barendrecht 
0180-614142 
gerard.tel67@gmail.com 
 
Aan deze editie werkten mee: 
Naam & 
Woonplaats 
 

Aandeel   

Tinie Tel 
Haren 

Taal verbeteringen en suggesties voor 
verduidelijking 
 

  

Taco Tel 
Groningen 

Taal verbeteringen, suggestie voor 
verduidelijking en opmaakverbeteringen 
 

  

Janny Drenth 
Haren 

Taal verbeteringen en suggestie voor 
verduidelijking 
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““EEvveerryyoonnee  iiss  aa  ppootteennttiiaall   vviiccttiimm  bbuutt  nnoott  eevveerryyoonnee  iiss  aa  

ppootteennttiiaall   ssuurrvviivvoorr””     
Psycholoog John Leach Auteur ‘Survival Psychology’ 

 
““SSaaffeettyy  iiss  aa  ssttaattee  ooff  mmiinndd””  

Editor ‘Yachting World’ Matthew Sheahan,  Fastnetrace survivor 
van het yacht ‘Grimalkin’ 

 
““TThhee  ‘‘pprruuddeenntt  ppeerrssoonn’’   wwiillll   ccoonnssiiddeerr  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  

aann  aacccciiddeenntt,,   aalloonngg  wwiitthh  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  ssuurrvviivvaall””..     
Professor Frank Golden en Professor Michael Tipton, Auteurs 

“Essentials of Sea Survival” 
 

““AAddrreennaalliinnee  oofftteenn  ffuueellss  bbaadd  jjuuddggmmeenntt,,   eessppeecciiaallllyy  iinn  
eenndduurraannccee  oorr  eexxttrreemmee  eevveennttss””  

Sports psychologist Kate Hays 
 

““OOvveerr  ttwwoo  tthhiirrddss  ((aapppprrooxxiimmaatteellyy  3300..000000))  ooff  aallll   RRooyyaall   
NNaavvyy  ffaattaalliittiieess  dduurriinngg  tthhee  wwaarr,,   ssuurrvviivveedd  tthhee  aaccttiioonn  

tthhaatt  ssaannkk  tthheerree  sshhiipp,,   oonnllyy  ttoo  ddiiee  dduurriinngg  tthhee  
ssuubbsseeqquueenntt  ssuurrvviivvaall   pphhaassee””..   

The Talbot Report on Naval Lifesaving 1946. HMSO London  
 

““CCaappssiizziinngg  oonn  ccoolldd  wwaatteerr  wwiitthhoouutt  aa  wweettssuuiitt   oorr  ddrryy  ssuuiitt   
iiss  tthhee  ddiirreecctt  ccaauussee  ooff  aatt  lleeaasstt  9900%%  ooff  sseeaa--kkaayyaakkiinngg  

ffaattaalliittiieess””..   
Former director of the Centre for Environmental Physiology in 

Washington and ‘American Canoe Association’ Sea kayak instructor 
Moulton Avery 


