
Stop de bloeding – red een leven!  
Omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies 
 
Dr. L.M.G. Geeraedts jr, MSc 
Traumachirurg 

Spoedzorg Symposium Guus Schrijvers Utrecht 
6 oktober 2017 

1 



2 

Disclaimer 
• Initiatiefnemer van campagne en cursus ‘Stop de bloeding – red een 

leven’ (Vumc/Netwerk Acute Zorg Noordwest/Vumc Academie) 
 

• Non-profit, kosten dekkend, maatschappelijk initiatief 
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Deze presentatie bevat schokkende beelden 
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 Motivatie 
• Verbloeding is de belangrijkste voorkombare doodsoorzaak bij trauma 

 
• Bij het C - probleem maak je het verschil 

 
• De behandeling bestaat uit: 

– Stoppen van de bloeding 
– Herstellen circulerend volume  
– Corrigeren stolling 

 
• Tijdkritisch continuum vanaf  
   ‘de straat’ tot op de ICU 

 
• Grootste winst valt te  
    behalen ‘op straat’ (prehospitaal) 

 
• Hedendaags terrorisme in Europa 
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Levensbedreigend bloedverlies 

 
• Persfoto’s Boston Marathon Bombings 2013 
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Omstanderhulp 

 
• Persfoto’s Boston Marathon Bombings 2013 
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Omstanders redden levens: u ook! 
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‘Stop the bleed’ 

The 'Stop the Bleed' campaign was 
initiated by a federal interagency 
workgroup convened by the National 
Security Council Staff, The White House. 
The purpose of the campaign is to build 
national resilience by better preparing 
the public to save lives by raising 
awareness of basic actions to stop life 
threatening bleeding following every- 
day emergencies and man-made and 
natural disasters. Advances made by 
military medicine and research in 
hemorrhage control during the wars in 
Afghanistan and Iraq have informed the 
work of this initiative which exemplifies 
translation of knowledge back to the 
homeland to the benefit of the general 
public. The Department of the Defense 
owns the 'Stop the Bleed' logo and 
phrase – trademark pending. 
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2015: De ‘Hartford Consensus’ 

Recognizing that increasing 
survivability after mass casualty 
events, such as the shootings 
at the Sandy Hook Elementary 
School in 2012 and the Boston 
Marathon bombing in 2013, 
must become a national 
priority, the ACS joined with a 
group of trauma surgeons and 
representatives of organized 
first responders from law 
enforcement, fire departments, 
emergency medical services, 
and the military who came 
together to frame an improved 
response system. 
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Omstanderhulp (www.bleedingcontrol.org) 
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Training: Bleeding control course (Bcon) 
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Juni 2016: NL maakt kennis 
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Permission granted 
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Kennis, opleiding en netwerk 



Gestart: 15 december 2016 

Presentator
Presentatienotities
Stop de bloeding - red een leven is een maatschappelijk initiatief dat kostendekkend is ontwikkeld en wordt uitgerold door een samenwerkingsverband tussen de afdeling Traumachirurgie van VUmc, het Opleidingsinstituut VUmc Academie en het Netwerk Acute Zorg Noordwest (ook wel traumacentrum genoemd). Het initiatief vindt plaats in navolging van ontwikkelingen in de VS en is actueel niet alleen vanwege de huidige terroristische dreiging maar ook vanwege het besef dat bij een ongeval op eenvoudige wijze een leven gered kan worden als men weet wat men moet doen bij een levensbedreigende bloeding.Expliciet moet vermeld worden dat het initiatief in samenspraak met en met toestemming van The Hartford Consensus en the American College of Surgeons is ontwikkeld. Er wordt verwezen naar www.stopdebloedingredeenleven.nl en de Amerikaanse website www.bleedingcontrol.org.Het spreekt voor zich dat de instructeur goed voorbereid is op het geven van de cursus: inhoudelijk en mbt lesmaterialen. Bij het lesmateriaal hoort ook de flyer en de plastic flowchart welke aan ieder cursist is uitgedeeld voordat de cursus begint. De instructeurs worden voorgesteld en daarna stellen de cursisten zich voor: interessante vraag is altijd waarom men zich voor de cursus heeft ingeschreven.©VUmc 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij electronisch, hetzij mechanisch, door fotocopieën, opnamen of door enige ander manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. 
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www.stopdebloedingredeenleven  

http://www.stopdebloedingredeenleven/
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 Cursus SDBREL: 2,5 uur theorie en praktijk 
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SDBREL: levenbedreigend bloedverlies herkennen (1) 
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SDBREL: levenbedreigend bloedverlies herkennen (2) 
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SDBREL: bloedingsplaatsen (1) 
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SDBREL: bloedingsplaatsen (2) 
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SDBREL: bloedingsplaatsen (3) 
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SDBREL: directe druk 
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SDBREL: tourniquet (1) 
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SDBREL: tourniquet (2) 
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SDBREL: tourniquet (3) 
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SDBREL: ‘wound packing’ 
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SDBREL: ’wound packing’ 
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Nov 2016: Eerste cursus voor instructeurs 
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Dec 2016: Eerste basiscursussen (n=27)  
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SDBREL: basis- en instructeurscursus 
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SDBREL: media-aandacht 
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Juli 2017 

 
• 493 personen getraind waarvan 201 instructeurs VUmc Academie 

 
• 399 personen getraind door opgeleide instructeurs (2e generatie)  
 
• Stop de bloeding – sets 
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Verder in 2017 

• Politie Academie is per 1 juni 2017 gestart! 
 

• Nog 18 cursussen SDBREL gepland voor 2017 
 
• Veel maatwerkopdrachten (ook in andere regio’s)  

 
• Samenwerking Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie 

 
• Landelijke uitrol via traumachirurgen en Acute Zorg Netwerken  
    14 november 2017) 
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 Dank voor uw aandacht! 

www.stopdebloedingredeenleven.nl 
 
info@stopdebloedingredeenleven.nl 
 
www.bleedingcontrol.org 
 

http://www.stopdebloedingredeenleven.nl/
mailto:info@stopdebloedingredeenleven.nl
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