	
  

Historisch werd verdrinking als
voornaamste bedreiging gezien bij
onderdompeling.
Echter na de Tweede Wereldoorlog
kreeg het gevaar van onderkoeling
(hypothermie) een hoofdrol toebedeeld.
Dit was een gevolg van ooggetuigenverslagen van overlevenden, die de
progressieve vermindering van
bewustzijn en sterven beschreven van
mede-schipbreukelingen in de koude
wateren van de Noord-Atlantische
Oceaan.

De definitie van hypothermie of
onderkoeling luidt; “een daling van de
lichaamskerntemperatuur beneden de
35 °C ten gevolge van blootstelling aan
kou”.
Voor het doen dalen van deze
temperatuur beneden de 35°C, bij een
gezond volwassen persoon met het
hoofd boven water, is minimaal een half
uur in het water vereist. Dit komt door
een serie fysiologische reacties die het
lichaam beschermen tegen snelle
afkoeling in koud water. Belangrijk hierbij
is op te merken dat ongeveer de helft van
het lichaamsweefsel zich binnen 2,5 cm
van de huid bevind. Koud water wordt
ingedeeld in matig koud water, van
tussen de 12-15° Celsius en zeer koud
water, met een temperatuur lager dan
12° Celsius.

Ongeveer 55 procent van de jaarlijkse
dodelijke ongelukken op open water in
het Verenigd Koninkrijk vindt plaats
binnen drie meter van een veilig
heenkomen en 42 procent zelfs binnen
twee meter. Twee derde van de
slachtoffers stond bekend als goede
zwemmer (UK Home Office Report,
1977). In Canada bevond 41 procent
van de slachtoffers die aan het varen
waren en verdronken, zich binnen tien
meter van de kant. Nog eens 22 procent
bevond zich tien tot vijftien meter van de
kant (Canada, Smart Risk Research).
Dergelijke statistieken corresponderen
niet met de tijdsspanne die nodig is voor
het doen optreden van hypothermie. Ze
zijn eerder indicatief voor een reeks van
schokreacties die snel optreden. Deze
reacties verhinderen de slachtoffers om
een klein
stukjelobortis
te zwemmenfelis
om hunsed
Nam
leven te redden. Andere incidenten
geven aan dat hypothermie zelden
alleen aangemerkt kan worden als
oorzaak, maar bijdraagt aan de
uiteindelijke doodsoorzaak namelijk:
verdrinking.
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Moderne inzichten plaatsen de
gevaren van blootstelling aan kou
en verdrinking in perspectief. De
Britse onderzoekers Golden en
Harvey deden dit in 1981, waarbij
ze vier stadia van onderdompeling
in koud water beschreven met hun
specifieke risico’s. Aanvankelijk
werd deze indeling alleen gezien
als van wetenschappelijk belang.
Tegenwoordig wordt hij in de
koudere gebieden van onze wereld
veelvuldig gebruikt om de effecten
van onderdompeling theoretisch
weer te geven om inzicht te geven
in de risico’s. De vier stadia van
onderdompeling in koud water zijn:

Na een v
al
water zal in koud
he
lichaam p t
roberen
de vitale
organen
in de kern
te
bescherm
en tegen
de kou do
o
bloedvate r de
n
schil dich in de
t te
knijpen.
Hierdoor
ga
nieren e an de
xtra voch
t
afscheide
n
waardoor
he
dikker wo t bloed
r dt en
treedt er
sn e l
functieve
rlie
de ledem s op in
aten, me
t
verlies va
n
handkrac
ht
zwemverm en
ogen tot
gevolg.

1. Eerste respons,
Koudeschok (0-3 minuten)
De koudeschok of Cold shock, waarbij het slachtoffer naar adem begint te happen en
gaat hyperventileren. Daarmee loop je grote kans een dodelijke hoeveelheid water in
de longen te krijgen, vooral als er sprake is van golfslag, met een snelle
verdrinkingsdood tot gevolg. Het hart begint sneller te kloppen en vaten vernauwen,
waardoor de bloeddruk snel stijgt. Dit kan leiden tot hartfalen of een hersenbloeding.
2. Kortetermijnrespons,
Zwemfalen (3-30 minuten)
Snelle afkoeling van de ledematen leidt tot het vernauwen van de haarvaten ter
plekke met spierkrachtverlies en kramp tot gevolg. Het slachtoffer verliest het
vermogen om te zwemmen en loopt een groot risico te verdrinken, vooral bij golfslag.
3. Langetermijnrespons,
Onderkoeling (30 minuten +)
Afkoeling van de dieper gelegen spieren, zenuwen en organen leidt tot verzwakking
en onderkoeling. Door de algehele verzwakking en uiteindelijk bewusteloosheid loopt
het slachtoffer groot risico te verdrinken. Bij golfslag zelfs ook als de drenkeling een
zwemvest aan heeft.
4. Post-onderdompeling-respons,
Complicaties rond de redding
De risico’s die optreden tijdens of na de redding worden in verband gebracht met het
door kou en hydrostatische druk gereduceerd circulerend volume, samen met een
door onderkoeling verzwakt hart. Bij mensen die lang in koud water verblijven, is
sprake van ‘een glazen hart’ omdat het bloed dikker is geworden en er minder
zuurstof bij de hartspieren komt. Als het slachtoffer verticaal uit het water wordt
gehaald of het lichaam van buiten te snel wordt opgewarmd, kan zo’n hart er opeens
de brui aangeven. Zelfs het zwaaien van het slachtoffer naar zijn redders kan soms te

veel inspanning betekenen met fatale gevolgen. Daar komt nog bij dat in geval van
bijna-verdrinking er een kans bestaat dat er water ongemerkt in de longen achterblijft.
Dat kan leiden tot longoedeem (vooral bij zeewater) en infecties, met mogelijk fatale
gevolgen in een later stadium maar meestal binnen 24 uur.	
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• De gevaren verbonden aan
onderdompeling in koud water
worden al lang onderkend, 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, maar
een samenspel van factoren, zoals
snelle oppervlakkige afkoeling,
golfslag, uitputting en uiteindelijk
verdrinking wordt de meeste
slachtoffers fataal.
• Hypothermie is de daling van de
lichaams-kerntemperatuur beneden
de 35ºC en treedt bij gezonde
volwassenen pas op na een verblijf
van minimaal een half uur in
stilstaand koud water. Als tenminste
het hoofd boven water blijft. Als het
slachtoffer de juiste kleding aan
heeft is een langer verblijf in het
koude water goed mogelijk.

• De overlevingstijd in koud water
wordt beïnvloed door: 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
drinken en voedsel.
• Een drenkeling is boven water
altijd beter af als in het water.
• Houd vaardigheden op peil om te
water raken te voorkomen.
• Pas kleding aan tegen cold shock
zodat het snel in contact komen
van de huid met het water wordt
voorkomen.
• Wees bedacht op de cold shock bij
oefenen in koud water. Zorg eerst
voor geleidelijke gewenning met de
mond boven water.
• Gewenning aan koud water
vermindert de cold shock
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aanzienlijk. Dus regelmatig in koud
water oefenen onder gecontroleerde omstandigheden en neem
regelmatig een koude douche.
Train en blijf fit om je te
beschermen tegen de gevolgen
van cold shock.
De aard van de gevaren die
peddelen op koud water (<15ºC)
met zich mee brengen (cold shock
en zwemfalen) zorgt ervoor 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.
Houd bij het peddelen in koud
water rekening met het sterk
verminderde zwemvermogen.
Draag altijd een zwemvest, peddel
dicht langs de kant, overweeg een
buddy-systeem en verlies na een
kapseis nooit het contact met de
boot.
Wees bij de redding van
onderdompelingslachtoffers alert
op de risico’s die een ‘glazen hart’
met zich meebrengen.
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.
Het slachtoffer is pas gered indien
volledig hersteld bij bewustzijn en
alert met een lichaamstemperatuur
van 37ºC , een normale
ademhaling van 20 p/m en normale
hartslag van 50 – 70 p/m.

