
Begeleidend schrijven 4e oplage 27e druk 
 
In dit bestand is aangegeven wat er in de 4e oplage inhoudelijk gewijzigd is ten opzichte van de vorige 
oplagen van het Oranje Kruis boekje 27e druk. Ook is aangegeven wat in de 2e oplage van het 
werkboekje is gewijzigd. Het College van Deskundigen heeft deze wijzigingen goedgekeurd. 
 
Geschrapt op pagina 96 op verzoek van de Brandwondenstichting:  
Na afdekken met plastic kun je eventueel nog verder gaan met koelen. 
Niet dat dit niet klopt (zie bijvoorbeeld deze link) als je tenminste dun plastic/ folie gebruikt, maar 
omdat men de handeling daardoor te ingewikkeld vond worden.  
 
Pagina 105: de richtlijn om iemand te laten gaan liggen bij een gebroken been is tegenstrijdig met de 
richtlijn om het slachtoffer zelf de houding te laten bepalen.  
Laat hem dan gaan liggen is daarom vervangen door Help hem om te gaan liggen als hij dat wil. 
 
Pagina 112: op verzoek van de Tandartsenvereniging (NMT) is het onderwerp uitgeslagen tand 
aangepast. 
Bij Stap 3 is toegevoegd dat je een tand alleen bij zichtbaar vuil hoeft te spoelen en onder de kraan 
(met melk mag natuurlijk ook). Schoonlikken of schoonzuigen is toegestaan, maar heeft als risico dat 
de wortelcellen worden beschadigd. 
Bij Stap 4 is de zin: als je goed kunt zien hoe hij precies heeft gezeten aangepast: Plaats de tand dan 
terug bij voorkeur in de positie zoals deze in de kaak heeft gezeten. 
Het is namelijk geen groot probleem voor de tandarts om een verkeerd geplaatste tand te 
corrigeren.  
Stap 5: een wijziging in wat je als laatste doet bij het vervoeren van een uitgeslagen tand. 
Je mag een tand beslist niet in water bewaren (door de verschillen in osmolariteit gaan de cellen van 
de wortel stuk). Als het terugplaatsen niet lukt en er is geen melk mag de tand in de wangzak of potje 
met speeksel vervoerd worden. 
Speeksel is volgens wetenschappelijk onderzoek wel een slecht middel om een tand in te vervoeren, 
vanwege vervuiling. In een omgeving waar regelmatig een tand uitgeslagen wordt, past het daarom, 
als (half)volle melk geen optie is, om de goed houdbare fysiologische zoutoplossing te hebben. Deze 
zoutoplossing maakt al die andere genoemde middelen, zoals propolis, overbodig.  
 
 
Werkboek 2e oplage 
P91: antwoord 157 gewijzigd in: 
Je bewaart de uitgeslagen tand in (half)volle melk of een fysiologische zoutoplossing. Bewaar de tand 
in ieder geval niet in water. Als het niet anders kan, bewaar je de tand in speeksel. Zo voorkom je dat 
de tand uitdroogt. 

http://www.realfirstaid.co.uk/clingfilm/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-64402013000500437&lng=en&nrm=iso&tlng=en

