Mijn collega Dennis en ik waren werkzaam als interventieteam in de beveiliging van een
grootschalig buiten evenement in Amersfoort.
Gezien onze gezamenlijke "uitgebreide kennis en ervaring" zijn wij daarin breed inzetbaar en
hebben dan ook een vrije rol voor wat betreft plaats van inzet en soorten inzet. (manusjes
van alles)
Op enig moment krijgen wij over de porto de melding dat er een meisje bij de ingang is met
een bloeding. Onze aanlooptijd op dat moment is ongeveer 4 minuten dus we kijken elkaar
aan en besluiten dat wij gaan aanlopen om te zien of wij nog ergens van dienst kunnen zijn.
Na ongeveer 1 minuut komt er een nieuwe melding waarin met een paniekerige stem
gemeld wordt dat er toch wel heel veel bloed is en dat het waarschijnlijk een slagaderlijke
bloeding is.
Wij kijken elkaar nogmaals aan en besluiten dat het een mooi moment is om te gaan rennen.
(hetgeen je normaal gesproken niet doet tijdens een evenement, behalve wanneer er sprake
is van een zeer ernstig incident, deze voldeed daaraan)
Tijdens het rennen haal ik vast mijn CAT tourniquet uit het enkelholster dat ik daarvoor
standaard draag tijdens werkzaamheden (en anders in mijn voertuig heb aan het optrekhengsel boven de deur).
Bij aankomst komen wij op een scene aanlopen waarbij het meisje op een omgevallen
vuilnisbak zit in een plas bloed, met haar arm omhooggehouden door een
beveiligingscollega en een EHBO'er die er letterlijk bij staat met de handen in het haar en
een blik van totale paniek.
Het bleek dat het meisje over het hek had geprobeerd te klimmen, daarbij was uitgegleden
en met haar arm aan de punt bovenaan het hek was blijven hangen en een enorm grote en
lange open wond had.
Zodra wij aankwamen heb ik de tourniquet geïnstalleerd, deze zat er vanwege de juiste
prepping dan ook binnen 10 seconden stevig om.
Het was goed te zien dat dit vrijwel direct een positieve invloed had op het meisje, en
daarnaast direct rust gaf in de hele situatie omdat de bloeding nu plotseling niet meer een
dringend issue was.
Ondertussen zette mijn collega de EHBO'er even op een rustig plekje aan de kant en nam de
EHBO'er zijn tas en zo ging hij, met mij als assistent, over tot het verbinden van het geheel.
Met als doel om de grote open wond zo goed als mogelijk af te binden en te fixeren.
Hiermee proberen we te zorgen dat er op een later moment nog zoveel mogelijk weefsel
behouden zou kunnen worden, en een voorspoedig herstel mogelijk is.
Ondertussen zorgden een aantal andere ex-defensie beveiligingscollega's voor een goede
360 zodat wij ongestoord ons ding konden doen, want inmiddels wilde natuurlijk iedereen
wel zien wat er aan de hand was en daar foto en filmmateriaal van maken voor de social
media.
Inmiddels was de AMBU aangekomen, echter helaas aan de verkeerde kant van het
evenement.

Maar gezien de lange omrijroute is ervoor gekozen de brancard naar ons toe te brengen en
zo het meisje richting de AMBU te brengen.
Bij de overdracht zei de AMBU verpleegkundige nog tegen mijn collega "Oh een tourniquet,
das handig!" en dat is ook wel een mooie samenvatting van het verhaal.
Het meisje is afgevoerd, wij hebben onze handen gewassen en gingen daarop direct weer
door naar de volgende melding van een jongen die zwaar onder invloed meisjes aan het
betasten was, welke wij met de nodige overtuigingskracht hebben uitgezet en overgedragen
aan de Politie.
Tsja, laten we concluderen dat het een gemiddelde zaterdag was ;-)
Het meisje heeft het uiteindelijk dankzij de middelen en de kennis die we konden inzetten
overleefd.
Mij heeft het een zelf aangeschafte CAT gekost, maar dat is het leven van een vreemdeling
meer dan waard. 30 Euro ten opzichte van een mensenleven is natuurlijk helemaal niks (al
was het 300 euro, dan nog niet!).
Ik ben dan ook een groot voorstander van enerzijds het breed inzetten op trainingen "stop
het bloeden" en voorziening van tourniquets.
En daarnaast ook voor het goed inzetten van mensen met groene ervaring op plaatsen waar
de kans op heftige incidenten groot is.
Het helpt toch wel enorm als er een situatie is dat je mensen hebt die "alles al eens hebben
meegemaakt" die niet bevriezen maar gewoon actie ondernemen.
Maarten Rust

