Minimaal twee klimmers op de werkplek

Uit de groene praktijk

Elke seconde telt

bij het klimmen in bomen. De NVB veilig-

Ing. P.J.H. Fiedeldij Dop is lid van de NVB Veiligheidscommissie.

heidsrichtlijn stelt dit én het regelmatig

Info NVB Veiligheidsrichtlijn, telefoon. (030) 6595550, nvb@vhg.org.
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oefenen van reddingsacties verplicht.
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Twee demonstraties tijdens de KPB studie-

telefoon (026) 4821779, www.degroenepraktijk.nl.

dag maken duidelijk dat de voorbereiding
Wees voorbereid!
Een goed voorbereide boomklus. De oranje footlocklijn hangt
langs de stam en reikt tot het ankerpunt van de klimmer
(groene lijn). De klimHulp! Ik heb in
mijn been gezaagd.
lijn en gordel voor
een eventuele
reddingsactie
staan in de
gele tas
klaar. Direct
nadat de
klimmer in
zijn been
zaagt, schieten
collega’s te hulp.

bij een ongeval in de boom een levensgroot

Paniek

verschil maakt.

Een slecht voorbereide boomklus. De boomverzorger zaagt in
zijn been en zijn collega’s improviseren de reddingsactie. Er zijn
al 4 minuten verloren gegaan aan het ophalen van de ladder
en een klimset voor
Houd vol!
de redder. De paniek
We komen eraan.
slaat toe. De collega’s voelen zich
machteloos en
maken veel
fouten. Het
slachtoffer
roept dat hij
het al zwart
voor de ogen
krijgt.
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Snel en zeker
Doordat alles klaarstond,
is de reddende klimmer
al na 1 minuut halverwege. Hij kan met de
footlocklijn in één
keer helemaal naar de
top klimmen zonder
over takken te klauteren en lijnen los en vast
te maken. De kans op
fouten door stress, waardoor
de redder zelf uit de boom
kan vallen, is minimaal.

Gevaar voor eigen leven
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De overstap van de ladder
naar de boom is in een
stresssituatie zeer
gevaarlijk. Er is een
lange, moeizame weg
van tak tot tak om
hoger in de boom te
komen. Vele malen
moet de klimlijn los en
vast gezet worden. Onder
stress is er een groot risico
dat de redder zich vergist en
valt. Zijn gewonde collega is inmiddels gestopt met schreeuwen om hulp...

Op tijd
Van slecht naar erger

Door het hoge ankerpunt kan de redder veilig bij
het slachtoffer komen. Na 4 minuten kan hij de
EHBO geven. De gewonde boomverzorger raakt
nu al in shock. Hij ziet zwart en begint wartaal te
praten. De redder maakt zijn collega vast aan zijn
eigen gordel. De klimlijn van het slachtoffer is
door het ongeval onbetrouwbaar.

Het kost de redder 12 minuten om bij zijn collega
te komen. Het slachtoffer hangt al vijf minuten
bewusteloos in zijn klimgordel. Bloedverlies door
de verwonding, het wegzakken van het bloed in
de benen, armen en hoofd, en het zeer pijnlijke
afknellen door de gordel maken het voor zijn
lichaam erg moeilijk te overleven.
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EHBO

De zwakste schakel

Door de goede voorbereiding kan de redder in acht minuten zonder
problemen zijn collega uit de boom halen. Tijdens de afdaling heeft
het slachtoffer reeds het bewustzijn verloren. Op de grond kan de
bloeding gestopt worden. De toestand van het slachtoffer blijft stabiel,
totdat 10 minuten later de ambulance arriveert (zie openingsfoto).

De redder is tijdens de afdaling in de problemen gekomen met de klimlijnen,
waardoor de afdaling moeizaam verloopt. Al die tijd is de toestand van het
slachtoffer sterk achteruitgegaan. De broeder van de ambulance staat hulpeloos
te wachten. Pas na 20 minuten wordt er Eerste Hulp geboden. Gelukkig was dit
een demonstratie, waardoor het slachtoffer het ongeval wél kon navertellen.
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