Rudy van Geldere

E.H.B.O. - Gevaarlijke Mariene Dieren
Duiker - Hulpverlener

Het toedienen van de “eerste zorgen” sluit het advies van “gespecialiseerde hulp” niet uit!
Informeer steeds welk noodnummer van kracht is in het land, regio, plaats waar men zich in het water bevindt.
Limitatieve opsomming:



REGIO

112

Wereldwijd via GSM mobiele netwerken

911

America

119

Asia

000

Australia

911

Canada

120

China

123

Egypte

112

Europe (*)

108

India

999

Ireland

119

Jamaica

119

Japan

119

Malediven

111

New Zealand

1122

Pakistan

911

Philippines

999

Poland

119

South Korea

119

Sri Lanka

119

Taiwan

999

United Kingdom
Bron: Wikipedia

(*) In Frankrijk kan het contacteren van de 112 in geval van een maritiem ongeval een belangrijke vertraging in de hulpverlening opleveren.
Contacteer “ C.R.O.S.S. “ . Elke Franse regio die aan het water ligt, heeft zijn eigen regionale centrum, steeds te contacteren via
Tel. Nr. 196, of VHF 16. Het evaluatieformulier van CROSS moet ook altijd ingevuld worden ( https://www.nelos.be/artikel/Ongeval-Doc-Pub),

1

Gevaarlijke
Mariene Dieren
Herkenning – Eerste Hulp – Preventie – Geografische spreiding

Laatste update: 31 augustus 2018.

2

Inhoudsopgave
Noodnummers wereldwijd………………………………………………………………………………………………………………….1
Voorwoord ...............................................................................................................................................................5

Inleidende begrippen - EHBO na contact gevaarlijke mariene dieren .....................................................................6
Stappenplan: - Primaire Zorg en Secundaire Zorg - ................................................................................................7
Allergie en Shock na contact met mariene dieren ...................................................................................................8
Basistechnieken:

– 1 – Algemene Wond-Behandeling (AWB) ..........................................................................9

Basistechnieken: – 2 – Heetwater-Onderdompelings-Techniek (HOT)...........................................................10
Basistechnieken:

– 3 – Druk-Immobilisatie-Verband (DIV) .............................................................................12

Basistechnieken:

– 4 – Azijn-Behandelings-Techniek (ABT) ............................................................................13

Basistechnieken:

– 5 – Koel-Behandelings-Techniek (KBT) .............................................................................14

Indicatie volgens de ernst van het effect op het lichaam ......................................................................................15
EHBO na contact met – SPONZEN – ...................................................................................................................17
ALGEMENE REGELS - EHBO na contact met – NETELDIEREN – ........................................................................18
EHBO na contact met – VUURKORALEN – .........................................................................................................19
EHBO na contact met – PORTUGEES OORLOGSCHIP – BLUEBOTTLE – ...........................................................20
EHBO na contact met – STEKENDE ZEEWIEREN –...............................................................................................21
EHBO na contact met – KUBUSKWALLEN – .......................................................................................................22
EHBO na contact met – ZEEWESPEN – ..............................................................................................................23
EHBO na contact met – HAARKWALLEN – ZEENETELS – ..................................................................................24
EHBO na contact met – KRUISKWALLEN – .........................................................................................................25
EHBO na contact met – ZEEANEMONEN – WASROZEN – .................................................................................26
ALGEMENE REGELS - EHBO na contact met – WEEKDIEREN –.........................................................................27
EHBO na contact met – BLAUWGERINGDE OCTOPUSSEN – ..............................................................................28
EHBO na contact met – KEGELSLAKKEN –..........................................................................................................29
EHBO na contact met – RINGWORMEN – ..........................................................................................................30
ALGEMENE REGELS - EHBO na contact met – STEKELHUIDIGEN – ..................................................................31
EHBO na contact met – DOORNKROONZEESTERREN – .....................................................................................32
EHBO na contact met – ZEE-EGELS – .................................................................................................................33
EHBO na contact met – ZEEKOMKOMMERS – ...................................................................................................34
EHBO na contact met – PIJLSTAARTROGGEN – .................................................................................................35
EHBO na contact met – SIDDERROGGEN – ........................................................................................................36

3

ALGEMENE REGELS - EHBO na contact met – BIJTENDE VISSEN – ..................................................................37
Zijn “Haaien” gevaarlijk voor de mens?................................................................................................................38
EHBO na contact met– HAAIEN – ........................................................................................................................39
EHBO na contact met – BARRACUDAS – ............................................................................................................40
EHBO na contact met – MURENES (MOERALEN) – ............................................................................................41
EHBO na contact met – TREKKERSVISSEN – .......................................................................................................42
ALGEMENE REGELS - EHBO na contact met – STEKENDE VISSEN – ................................................................43
EHBO na contact met– STEENVISSEN – KORAALDUIVELS – SCHOPIOENVISSEN – ..........................................44
EHBO na contact met – DOKTERVISSEN –..........................................................................................................45
EHBO na contact met – PIETERMANNEN – ........................................................................................................46
EHBO na contact met – PADDEVISSEN –............................................................................................................47
EHBO na contact met – STERRENKIJKERS – .......................................................................................................48
EHBO na contact met – HORSMAKREELACHTIGEN – .........................................................................................49
EHBO na contact met – KONIJNVISSEN – ...........................................................................................................50
EHBO na contact met – GESTREEPTE KORAALMEERVALLEN – ..........................................................................51
EHBO na contact met – ZEESLANGEN – .............................................................................................................52

Bijlage 1 – Alfabetische Nederlandse benaming  Wetenschappelijke benaming ........................................54

• Alfabetische Nederlandse benaming  Wetenschappelijke benaming - vervolg ...............................55
Bijlage 2 – Geografische spreiding op de wereldkaart en temperatuurzones...................................................56

• Geografische spreiding met aangrenzende landen. ..............................................................................57
• Geografische spreiding met de diersoorten waar ze werden opgemerkt. ............................................58
Bijlage 3 – Begrippen uit de Mariene biologie...................................................................................................59

• Indeling van de besproken mariene dieren in het “DIERENRIJK” ...........................................................60
• Gevaarlijke “Ongewervelde Dieren” ......................................................................................................61
• Enkele typische kenmerken van de gevaarlijke “Ongewervelde Dieren” ..............................................62
De Sponzen – “PORIFERA” ...........................................................................................................................62
De Weekdieren – “MOLLUSCA” ...................................................................................................................62
De Neteldieren – “CNIDARIA” ......................................................................................................................63
De Ringwormen – “ANNELIDA” ...................................................................................................................63
De Stekelhuidigen – “ECHINODERMATA”....................................................................................................64
Bijlage 4 – Aanbevelingen voor uitbreiding van een gewone EHBO hulp-set. ..................................................65
Bijlage 5

Samenvatting – Wat te doen na contact met … ............................................................................67

BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................................................69

4

Voorwoord
Op dit moment zijn duizenden mannen en vrouwen actief in de duiksport. De meesten zullen
niet alleen in onze wateren maar ook regelmatig in het buitenland vertoeven om in (sub-)
tropische wateren een extra dimensie aan hun geliefde sport te geven.
Kennis over de risico’s en gevaren van allerlei (mariene) dieren is dan ook van essentieel belang
en komt slechts beperkt aan bod tijdens de duikopleidingen.
Met deze brochure ligt het in de bedoeling de duiker, de -hulpverlener en/of -redder te
informeren hoe men het best kan reageren na contact met een gevaarlijk (mariene) dier. Deze
brochure vormt een aanvulling op de klassieke E.H.B.O.-opleiding. Daarnaast kan deze
informatie een meerwaarde betekenen vooraleer deel te nemen aan een specifieke
duikopleiding zoals mogelijke duikongevallen herkennen en er adequaat op reageren, de
mariene biologie, enz. Kennis van deze informatie is voornamelijk noodzakelijk bij niet-normale
duiken (duiken waarbij, binnen aanvaardbare tijd, geen directe gespecialiseerde medische hulp
beschikbaar is). Een voorbeeld hiervan zijn “Cruise-duiken”.
De brochure werd hoofzakelijk samengesteld op basis van het boek “Gevaarlijke zeedieren,
herkenning, eerste hulp en preventie” van John Serton en Jos Groenen.
Bij de opsomming van de gevaarlijke mariene dieren in deze brochure vernoemen we diverse
verwondingen zoals steek- of bijtwonden, vergiftiging, alsook de preventie en nazorg. Hierbij
worden tips gegeven voor het toedienen van de “eerste zorgen” na contact met een specifiek
gevaarlijk (mariene) dier.
Het toedienen van de “eerste zorgen” sluit het advies van “gespecialiseerde hulp” niet uit!

Algemene preventiemaatregels “gevaarlijke dieren”

HANDS OFF!

•
•
•
•

De dieren niet voeden, noch uitdagen, ophitsen, tarten, uitlokken;
Dieren noch planten aanraken en uitkijken waar men zijn handen plaatst;
Vermijd blootsvoets te water te gaan en draag stevig schoeisel;
Om accidenteel contact te vermijden, best een minimale bescherming gebruiken:
 Een duikpak en handschoenen (1 à 3mm) geven meestal voldoende bescherming;
• In verband met gevaarlijke mariene dieren:
 Let op veiligheidssignalisatie, zoals plaatselijke verordeningen vooraleer je beslist om
in het water te gaan.
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Inleidende begrippen - EHBO na contact gevaarlijke mariene dieren
De EHBO bij verwonding door mariene dieren bestaat uit:
Vijf essentiële stappen:
•
•
•
•

Controle van de vitale functies en adequaat reageren;
Controle op aanwezigheid van SHOCK;
Controle op aanwezigheid van bloedingen – breuken – brandwonden…;
Maatregelen treffen ter voorkoming van bijkomende letsels:
zoals onderkoeling, infectie of ernstige(r) letsel(s);
• Pas de correcte specifieke EHBO-techniek toe.

Bij het verlenen van EHBO bij verwonding door mariene dieren zijn er,
Vijf belangrijke aandachtspunten: (Gelijklopend als bij de gewone wondverzorging)
•
•
•
•
•

Let op het gevaar voor de hulpverlener zelf – slachtoffer– omstaanders;
Ga na: Wat is er gebeurd? – Wat zijn de klachten?
Stel het slachtoffer gerust;
Denk steeds aan gespecialiseerde (hulp) tussenkomst;
Help het slachtoffer ter plaatse, transport indien echt noodzakelijk.

De Primaire Zorg – Vitale functies en Shock?
• EHBO (= CPR) bij falen van de vitale functies (zie pag. 7);
• EHBO bij aanvullende toestand: Shock (zie pag. 8).

De Secundaire Zorg – Niet vitale functies?
De Vijf E.H.B.O. Basistechnieken na contact met een gevaarlijk mariene dier:

1.

AWB – Algemene-Wond-Behandeling (zie pag. 9)

2.

HOT – Heetwater-Onderdompelings-Techniek (zie pag. 10)

3.

DIV – (Techniek) Druk-Immobilisatie-Verband (zie pag. 12)

4.

ABT – Azijn-Behandeling-Techniek (zie pag. 13)

5.

KBT – Koel-Behandeling-Techniek (pag. 14)
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Stappenplan: - Primaire Zorg en Secundaire Zorg Primaire Zorg – Vitale functies Ok?
Samenvatting
1. Veiligheid (U zelf – Slachtoffer – Omstaanders);
2. Controle bewustzijn (Luid toespreken – Zacht schudden, schouders);
3. Open de luchtweg (Kledij - Hoofdkantel-kinlift-techniek);
4. Controle ademhaling (Kijk-Luister-Voel 10sec.)
5. Raadpleeg gespecialiseerde hulp (Europa = 1-1-2): Info doorgeven:
Wie – Wat – Waar (Zuurstof & AED meebrengen);
6a. (Indien drenkeling) Start met 5 beademingen;
Start CPR:
6b. Plaatsbepaling borstcompressie;
30 Borstcompressies: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Frequentie: Tussen de 100 en max 120x/min – Diepte 5 max 6cm;
02 Beademingen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Frequentie: 12 à 15x/min – Duur inblazen: 1 sec.;
  
7. Doe verder (met stap 6b) tot:
a. (Eventueel) AED ter beschikking:
 Activeer de AED onmiddellijk en volg instructies;
b. Teken van leven van het slachtoffer:
Wakker worden, ogen open, bewegen, normaal ademen;
c. Gespecialiseerde hulp overneemt;
d. Collega hulpverlener/redder (met kennis van) overneemt;
e. Totale uitputting van de hulpverlener/redder.
Secundaire Zorg – Niet vitale functies Ok?
8. Indien zuurstof ter beschikking – Inhalatie;
9. Houding van het slachtoffer:
* Bewusteloos - ademend slachtoffer: stabiele zijligging;
* Bewust slachtoffer: Comfortabele houding;
Bron: Handboek “Rode Kruis”

10. Pas de ‘eerste zorgen’ toe, en specifieke zorgen indien contact
met “Gevaarlijke mariene dieren”. (Zie verder in deze brochure)

Ter info:
Meer informatie over de reanimatie, kind, baby met of zonder hulpmiddelen, handelen met een
of twee hulpverleners/redders verwijzen we naar: Specifieke opleidingen zoals de (Duiker-)
Hulpverlener – Nijverheidshelper,… of de Moduletekst RedFed - Redder - “REANIMATIE”
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Allergie en Shock na contact met mariene dieren
Ter info:
Een allergische reactie (allergie betekent letterlijk “anders reageren”) is een reactie van ons immuunsysteem
op lichaamsvreemde doch niet schadelijke stoffen (allergenen) zoals stuifmeelkorrels, huisstofmijt en
voedselallergenen (vb. Schelpdieren, kreeft,…) in tegenstelling tot de normale verdedigingsreactie van het
immuunsysteem op schadelijke stoffen zoals bacteriën en virussen.
“Shock” is een reactie van het lichaam, een acute aandoening waarbij de zuurstofvoorziening van alle weefsels
in het gedrang komt als gevolg van een onevenwicht tussen de vraag en het aanbod van zuurstof. De vitale
organen worden hierdoor ernstig bedreigd. Shock kan (bijkomend) optreden na een vervelend contact met een
aantal soorten mariene dieren. Bij (veel) bloedverlies zullen we spreken over “Hemorragische shock” (of
“Hypovolemische shock”). Bij een overgevoeligheidsreactie van het lichaam spreken we eerder over een
“Anafylactische shock”.

Specifieke EHBO bij SHOCK
• Neem de oorzaak weg:
Bloeding:  STOP de bloeding;
Gif:
 Slachtoffer onbeweeglijk houden:
Wat doe je !
Behandeling met:
“HOT”, “DIV” of “ABT” (zie resp. pag. 10, 12, 13), afhankelijk van de oorzaak;
• Breng de benen 45 graden omhoog;
• Blijf bij het slachtoffer en houd het slachtoffer rustig;
• Bescherm het slachtoffer tegen temperatuur invloeden;
• Bij ernstige verschijnselen van “anafylactische shock” eventueel de “Epipen” (*) toedienen;
• Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.
Ter info:

Het blijft sterk aanbevolen deze behandeling over te laten aan “gespecialiseerde hulp”!
De “Epipen” is een “adrenaline-auto-injector”. Het is een met adrenaline voorgevulde injectiespuit, waarmee een patiënt zich zo nodig zelf kan behandelen. Het is
bedoeld als eerste hulp bij acute allergische verschijnselen zoals een anafylactische
shock. Deze mag enkel door artsen, getraind paramedisch personeel, en personen
met een gekende anafylaxie gebruikt worden. Het is niet de bedoeling dat elke DHV
dit bij zich heeft. Nabehandeling = steeds gespecialiseerde hulp inroepen!
• Verwijder de blauwe veiligheidsdop;
Epipen ? • Zet de “Epipen” (oranje uiteinde) loodrecht stevig tegen de bovenbeenspier
(aan de buitenkant van de dij), tot u een 'klik' hoort. Desnoods door de kleding heen;
• Houd de “Epipen” 10 seconden op zijn plaats;
• Verwijder de “Epipen” loodrecht uit uw been;
• Wrijf 10 seconden over de injectieplaats;
Wat doe je ! • RAADPLEEG onmiddellijk gespecialiseerde hulp;
 Toon de lege Epipen aan de arts! (= bepalen van toegediende dosis).
Adrenaline (synoniem epinefrine) is een menselijk hormoon, en zorgt ervoor dat de luchtwegen zich
verwijden en de bloedvaten zich vernauwen waardoor de ademhaling gemakkelijker verloopt en de
bloeddruk en de hartslag weer stijgen. Omdat het middel vrij snel uitgewerkt raakt, is aanvullende
behandeling noodzakelijk! Na gebruik moet altijd gespecialiseerde hulp ingeroepen worden, er moeten
direct maatregelen worden genomen om een rebound te voorkomen.
Bron: Handboek “Google, Apotheek.nl”
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Basistechnieken:

– 1 – Algemene Wond-Behandeling (AWB)

WAAROM?
 Een verwonding door mariene dieren is altijd besmet:
 Aanwezigheid van ziektekiemen.
De reactie van het lichaam, binnen de 4 tot 6u, op een verwonding lijdt tot een
“ontstekingsreactie”; zoals o.a. roodheid – warmte – pijn en lichte zwelling.
Indien de ziektekiemen zich vermenigvuldigen en verspreiden in het lichaam spreken we van
een “infectie” met mogelijke symptomen: pusvorming – hoge koorts – levensbedreigende
toestand.
Ter info:
Een ziektekiem: “Photobacterium Damsela” is bekend voor het bliksemsnel veroorzaken van
ontstekingen met grote kans op overlijden. Deze komt voor op de “stekel van een “Pijlstaartrog”.

Wat doe je !

• Pas een goede wondbehandeling toe binnen de twee uur;

• Reinig de wonde met stromend drinkwater;
• Probeer hierbij onder (eventuele) huidflapjes te komen:
 Achtergebleven dierlijke resten – zandkorrels – vuil;
• Verwijder (eventuele) zichtbare resten met pincet;
• Schrob de wonde schoon met desinfectiemiddel met zacht borsteltje;
• Bij grote verwonding doorverwijzen naar een arts!
In dit geval afwachten met reinigen en desinfectiemiddel.
• Denk aan de tetanusbacterie.
Ter info
Meer informatie over de (klassieke) EHBO-wondverzorging bij aandoeningen, opgelopen
letsels, herkennen – preventie en handelen verwijzen we naar: Specifieke opleidingen zoals
de (Duiker) Hulpverlener – Nijverheidshelper,… of de Moduletekst Redder RedFed “EHBO”.
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Basistechnieken:

– 2 – Heetwater-Onderdompelings-Techniek (HOT)

WAAROM?
 Sommige gif-soorten, van zeedieren zijn “thermolabiel” of “hittegevoelig”.
Ter info:

De In-activatie van het vergif gebeurt door opwarming:

 Dan verandert de molecuulstructuur en aldus de samenstelling van de stof;
 Vervolgens hergroeperen de moleculen bij afkoeling maar met andere eigenschappen
waardoor het gif niet meer werkt.

Voorbeeld:
Een Rauw ei:
= is vloeibaar van structuur  originele structuur ( met bepaalde smaak!)

Indien we het ei opwarmen door te koken in water (of te bakken):
 Wordt vast van structuur  nieuwe structuur  een andere smaak!

Toxinen zijn in het algemeen gesproken alle giftige stoffen. Meestal wordt met toxine een
potente, complexe organische verbinding van biologische oorsprong bedoeld.

Er zijn minerale, plantaardige, bacteriële en dierlijke toxinen zoals mycotoxinen van schimmels,
bufotoxinen van padden, fytotoxinen van planten of mariene biotoxinen, geproduceerd door
algen en fytoplankton.

Bij bacteriële toxinen kan men in grote lijnen onderscheid maken tussen:
Exotoxinen: Dit zijn giftige eiwitten die uitgescheiden worden door bepaalde bacteriën.
Endotoxinen: Dit is een celwandbestanddeel van gramnegatieve bacteriën. Het is een
lipopolysaccharide, matig antigeen, thermostabiel, minder giftig dan exotoxinen en een minder
specifieke werking dan exotoxinen. Het komt vrij bij “lyse”, (of “celdood”) van de bacteriën.
Bron: “Wikipedia”
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Toepassing van de Heetwater Onderdompelings-Techniek (HOT)

Wat doe je !

Test steeds de watertemperatuur
door te voelen met de elleboog!

• Het getroffen lichaamsdeel onderdompelen in verhit
(drink-) water tot:
± 45°C gedurende 30 tot 90 minuten;
• Bij verwonding aan het gezicht of de romp kan men in
heet water ondergedompelde kompressen of met
heet water gevulde plastiek zak gebruiken;

Foto’s: John Serton

•

Indien geen heet water ter beschikking kan men uit
voorzorg heet water in thermoskan meenemen of
koffie; desnoods koelend zeewater dat uit
buitenboordmotor komt;

•

Na de behandeling:

“Koel-Behandeling-Techniek” toepassen (zie pag. 14).
Toepassing dient zo snel mogelijk te gebeuren!
Na ± 2u heeft het geen zin meer.

Toepassing:
Doornkroonzeesterren – Zee-egels – Pijlstaartroggen – Steenvissen –
Koraalduivels – Schorpioenvissen – Doktersvissen – Pietermannen –
Meervallen en andere stekende vissen.
11

Basistechnieken:

– 3 – Druk-Immobilisatie-Verband (DIV)

WAAROM?
 Het “Druk-Immobilisatie-Verband” zorgt ervoor dat het gif zich niet verder verspreidt in
het lichaam via de lymfevaten naar de vitale lichaamsdelen.
Aanvullend kan men een spalk gebruiken om de onvrijwillige beweging(-en) van het getroffen
lichaamsdeel onmogelijk te maken.

Wat doe je !

• Een “Druk-Immobilisatie-Verband” bestaat uit een
drukverband en het immobiliseren van het getroffen
lichaamsdeel door te spalken;
• Leg het slachtoffer neer, bij voorkeur op de rug;
•

Controleer regelmatig vingers of tenen op kleur en warmte:
Bij blauwe verkleuring/koud aanvoelend dan zit het
verband te strak!

• Indien geen arts te bereiken binnen de 18u moet men het
verband verwijderen!
• Bij gebrek aan drukverband of spalkmateriaal hou het
neopreen pak aan, gebruik gewone zwachtels,
kledingstukken, panty’s als drukmiddel.
Bron: Handboek “Rode Kruis”
Foto’s: John Serton

Toepassing:
Blauwgeringde Octopussen – Kegelslakken – Zeeslangen.
Bij ernstige verschijnselen:
Het Portugees Oorlogschip en Bluebottle – Doornkroonzeesterren –
Giftige Zee-egels – Brandzeeegel – Kubuskwallen: o.a. de Zeewesp.
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Basistechnieken:

– 4 – Azijn-Behandelings-Techniek (ABT)

WAAROM?
Huishoudazijn zorgt ervoor dat intacte “netelcellen” (*) niet meer
kunnen afgevuurd worden.
Daarnaast maakt azijn het vergif onbruikbaar en maakt het de
netelcellen los van de huid.
Na 30 à 40 seconden zijn ze inactief geworden!
(*) Ter info
Wat betreft de “Netelcellen”, zie “EHBO bij contact met NETELDIEREN” (pag. 18)

Wat doe je !

•
•
•

•

Eerst spoelen met ZEEWATER

”níét met zoet water ” (zie uitleg pag. 18)
Spoel het getroffen lichaamsdeel, onderdompelen ± 30 à 40 sec., overvloedig met azijn:
 Huishoudazijn of azijnzuur 2-10% in water;
Laat de tentakels na behandeling liggen op de huid (netelcellen kunnen zich alsnog ontladen!)
ofwel: Indien de hulpverlener degelijke beschermhandschoenen draagt kunnen de tentakels
“rustig” verwijderd worden door in één richting trekken.
Na behandeling met huishoudazijn de “Druk-Immobilisatie-Verband” toepassen (zie pag. 12)
en het verband doordrenken met huishoudazijn;

Verdere behandeling:
• Ga vooral niet wrijven noch krabben, dat stimuleert het netelgif;
• Na behandeling “Koel-Behandeling-Techniek” toepassen (zie pag. 14)
 Om de pijn te verzachten.
Wanneer men netelcellen in de ogen wrijft:
• Gedurende ±15min spoelen met (zo proper mogelijk) zeewater;
“GEEN AZIJN noch ZOET WATER”
Gebruik bij voorkeur een “Eyewash-flesje”
  
Afdekken van beide ogen en een arts raadplegen!

Toepassing:
Sponzen - Nuttings stekend zeewier – Kubuskwallen
(ook de Zeewesp en Irukandji) – Zeekomkommers.
OPGELET: Behandeling zónder (huishoud-) Azijn!
Vuurkoralen – Portugees oorlogschip – Cipres stekend zeewier
– Haarkwallen – Zeenetels – Kruiskwal – Zeeanemonen.
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Basistechnieken:

– 5 – Koel-Behandelings-Techniek (KBT)

WAAROM?
 Koude verlicht de pijn & beperkt enigszins de zwelling.

Wat doe je !

“Koel- Behandeling-Techniek”– De algemene klassieke wondverzorging:
• Koelen kan met ijsblokjes in een zakje water, ijsblokjes,
of bij gebrek aan met een “coldpack”;
• Een coldpack voor éénmalig gebruik of koud water:
 Alleen voor extremiteiten;
• Gebruik “coldspray” als men op geen andere manier kan koelen:
 Koel je eigen vingers mee ter controle van de koelintensiteit;
• Koel max. 20 min (*);
• Onderbreek de afkoeling als het slachtoffer er hinder van
ondervindt;
• Het koelen kan de eerste 48u om de 2u herhaald worden.
Foto’s: Module EHBO RedFed

(*) Ter info
“Koel- Behandeling-Techniek” bij gevaarlijke mariene dieren is gelijkaardig als deze
bij de “EHBO-klassieke wondzorg”: In de meeste gevallen is 15 min koelen voldoende.
Zie Moduletekst RedFed - Redder - “EHBO”

Toepassing:
Vuurkoralen – Het Portugees oorlogschip – Cipres stekend zeewier –
Haarkwallen – Zeenetels – Kruiskwallen – Zeeanemonen.
De “Koel- Behandeling-Techniek” wordt ook toegepast na de:
* “Heetwater-Onderdompeling-Techniek” (zie pag. 10) en de
* “Azijn-Behandeling-Techniek” (zie pag. 13).
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Indicatie volgens de ernst van het effect op het lichaam
Ter info
Veel zeedieren bezitten een mechanisme om vergif af te geven om zodoende te overleven.
Logisch dat contacten met deze zeediersoorten uit kunnen monden in een vergiftiging.
Effect op het lichaam. Een vergif dat een effect heeft op hart en bloedsomloop is uiteraard
gevaarlijker dan een vergif dat huidcellen doodt.
Deze effecten of de graad van vergiftiging, bij de verschijnselen van elke specifieke
diersoort, wordt opgedeeld in categorie 1 tot en met 5.

Categorie – Effect op het menselijk lichaam
1. Een dier dat irritatie kan veroorzaken en slechts bij een
allergie een hogere categorie behaalt.
2. Een dier dat pijnlijke vergiftigingen kan veroorzaken,
die door een eenvoudige eerste hulp relatief
gemakkelijk behandeld kan worden of slechts van
tijdelijke aard zijn en die slechts bij een allergie een
hogere categorie behaalt.
3. Een dier dat pijnlijke vergiftigingen kan veroorzaken,
waarbij uitgebreide eerste hulp noodzakelijk is.
4. Een dier dat levensbedreigende vergiftigingen kan
veroorzaken, waarvoor antigif ter beschikking is.

5. Een dier dat levensbedreigende vergiftigingen kan
veroorzaken, waarvoor géén antigif ter beschikking is.

Bron: Naar het handboek “Gevaarlijke zeedieren” - John Serton & Jos Groenen
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Nota’s
Limitatieve opsomming van de meest voorkomende gevaarlijke mariene dieren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sponzen
Neteldieren
Weekdieren
Borstelwormen
Stekelhuidigen
Kraakbeenvissen (roggen)
Bijtende vissen
Stekende vissen
Zeeslangen
Samenvatting terug te vinden bijlage 5 pag. 67-68
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16

EHBO na contact met – SPONZEN –

Raak me niet aan spons

Vuurspons

Stinkspons

Zeesinaasappel

Foto’s: Wikipedia

Ter info
De Neofibularia nolitangere - “nolitangere”= vrij vertaald, betekent dit “Raak me niet aan”.
Sponzen kunnen op verschillende manieren problemen opleveren. Het venijn zit hem soms in de
giftige stekels en soms in irriterende giftige stoffen in de lichaamsmassa.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Raak me niet aan spons
Stinkspons
Zeesinaasappel
Sponzen

1 2a 2b 2c 2d 3
X
X X X
X X X
X X X X X X

4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Omwille van moeilijk te onderscheiden sponssoorten = Blijf van elke spons(soort);
• Draag stevige handschoenen/beschermkledij (Duikpak 3mm is voldoende);

3
HANDS OFF!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wat doe je !

In geval van: Spoel oog 15 min met “Lauw water” en verbind beide ogen  arts!
Pas de “Azijn-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 13):
 Besprenkel overvloedig het getroffen gebied met huishoudazijn;
Verbind met een verband doordrenkt met huishoudazijn en laat het 30 min zitten;
Dep het gebied droog;
Verwijder achtergebleven stekels met plakband of kleefpleister;
Besprenkel opnieuw gedurende vijf minuten met huishoudazijn;
Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel eventueel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
Geef eventueel een pijnstiller;
Zorg eventueel voor transport naar een arts.

ALGEMENE REGELS - EHBO na contact met – NETELDIEREN –

• Zorg eerst voor je “eigen” veiligheid =
 Stevige handschoenen dragen!
• Houd het slachtoffer rustig en vermijd bewegingen =
 Spierpompwerking verhoogt stuwing, gif in het lichaam;
 Beweging/aanraking zorgt dat netelcellen zich ontladen.
Opletten met spoelen!
ZOET water; door “osmose” zullen de netelcellen het water opzuigen en barsten.
ZOUT water; chemisch effect waardoor netelcellen ontladen.
• Afhankelijk van type neteldier:
 De “Azijn-Behandelings-Techniek” toepassen (zie pag. 13)!

Ter Info
Een netelcel = “nematocyte” of “cnidocyt”
Een netelcel is een cel met een blaasvormige structuur waarin een
opgerolde neteldraad met een harpoentje zit. Het kapsel van die
neteldraad is gevuld met een verlammende vloeistof. Als het haartje
van de cel aangeraakt wordt, schiet de draad als een harpoen uit de
cel en loopt het gif langs het draadje weg. Het ligt in de bedoeling
kleine prooidieren te verlammen of te doden. De snelheid van de
harpoen kan voor een klein moment oplopen tot 130 km per uur.
Bron: Google - Ecab1’s Blog- Tekening - Schietende netelcel van een “Portugees oorlogschip” -

Verzacht erop “plassen” de pijn?
Het klinkt misschien vies, maar menig strandganger plast op een kwallenbeet om de pijn te verzachten,
maar helpt dat ook echt? Op een kwallenbeet plassen is geen goed idee!
Het enige effect dat urineren kan hebben is dat de huid wat prikkelt, waardoor de pijn van de beet
eventjes minder opvalt".
Bron: HLN.be-nieuws van 01 mei 2017 - Dr. Linda Temmerman, Dermatoloog uit Kruishoutem.
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EHBO na contact met – VUURKORALEN –

Vuur- of brandkoraal: De poriën bezaaid met duizenden netelcellen
Foto: Rudy van Geldere

Bewerkte foto van Jamie Seymour

Ter info
“Millepora alcicornis” = “Vuurkoraal” ook “Brandkoraal” genoemd, ze bevinden zich tussen de
steenkoralen in ondiep water. De kleur kan variëren van wit tot geelgroen of bruin. In het uitwendig
skelet zitten duizenden poriën. Uit deze poriën komen twee soorten poliepen (voeding- en
verdediging poliepen). Beide bevatten netelcellen, waarin vergif zit.
Geografisch gebied: pag. 56-57

1 2a 2b 2c 2d 3

Vuur- of brandspons

4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
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X

X
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Mogelijke preventiemaatregelen
• Beschermlaag, wetsuit 1 mm, belet het binnendringen van de netelcellen in de huid;
• Vermijd elk contact met de neteldieren, specifiek “vuurkoralen”.

3
HANDS OFF!

•
•
•
•
•
•
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Wat doe je !

In geval van: Spoel oog 15 min met “Zeewater” en verbind beide ogen  arts!
Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
Dep de huid met een handdoek of tissue droog;
Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
Zorg eventueel voor transport naar een arts.

EHBO na contact met – PORTUGEES OORLOGSCHIP – BLUEBOTTLE –

Portugees oorlogschip (Atlantische Oceaan) Bluebottle (Stille Oceaan)
Foto: Casy Dunn

Foto: Wikipedia

Ter info
“Portugees oorlogschip” treft men aan in de Atlantische Oceaan (tentakels 30 - 50m lang) terwijl
de “Bluebottle” met aantreft in de Stille Oceaan (tentakels tot maximum 15m).
De tentakels zijn bezaaid met netelcellen. De kracht van het vergif is in sterkte vergelijkbaar met
75% van dat van een brilcobra. Aangespoelde exemplaren of afgebroken tentakels blijven nog
lange tijd gevaarlijk om aan te raken!
Geografisch gebied: pag. 56-57
Portugees Oorlogschip
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X

X

X

X

X

4

5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9

X X

Bluebottle

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Raak geen aangespoelde exemplaren noch afgebroken stukken tentakels aan!
• Beschermlaag, wetsuit 1 mm, belet het binnendringen van de netelcellen in de huid;
• Tijdens het duiken oppassen voor “tentakels”;
• Let op (achtergebleven) tentakels op de uitrusting – Wrijf niet in de ogen!

5
HANDS OFF!

•
•
•
•
•
•
•

Wat doe je !

In geval van: Spoel oog 15 min met “Zeewater” en verbind beide ogen  arts!
Beweeg het slachtoffer zo min mogelijk;
Raak de tentakels niet aan;
Dep de huid met een handdoek of tissue droog;
Groot oppervlak: pas de “Druk-Immobilisatie-Verband” toe (zie pag. 12);
Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.
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EHBO na contact met – STEKENDE ZEEWIEREN –

Nuttings Stekend Zeewier

Cipres Stekend Zeewier
Foto’s: Google – Alamy Stock Foto

Ter info
Cipres Stekend Zeewier (ook “Zeeveren” of “Brandhydroïde” genoemd). Ze groeien op een harde
ondergrond tot een diepte van 26m. Max. 15 tot 30cm groot. Meestal geelgroen, groen tot
lichtbruin van kleur, maar kan variëren van paars tot wit. Ze kunnen aan de oppervlakte
(aangespoeld) ook voor vervelende reacties zorgen.
Geografisch gebied: pag. 56-57

1 2a 2b 2c 2d 3

4

Nuttings Stekend Zeewier
Cipres Stekend Zeewier

5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X
X X X X X X X
X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Raak geen aangespoeld stekend zeewier aan;
• Beschermlaag, wetsuit 1 mm, belet het binnendringen van de netelcellen in de huid;
• Oppassen tijdens het duiken voor onvrijwillige aanraking, vrij ronddrijvende takjes;
• Let op (achtergebleven) tentakels op de uitrusting – Wrijf niet in de ogen!

2
HANDS OFF!

Wat doe je !

In geval van: Spoel oog 15 min met “Zeewater” en verbind beide ogen  arts!
• Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
• Dep de huid met een handdoek of tissue droog.
In geval van “Nuttings stekend zeewier”
• Pas de “Azijn-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 13):
 Spoel getroffen gebied min 30 à 40 sec met huishoudazijn;
• Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
• Zorg eventueel voor transport naar een arts.
•
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EHBO na contact met – KUBUSKWALLEN –

Kubuskwal

Irukandji

Foto: Google

Foto: Peter Laarakker

Foto: Google

Ter info
De kubuskwallen (of “Vuurkwallen”) hebben een kubusvormig uiterlijk. Ze hebben een kleine
klok (van 1 tot 25cm). De tentakels kunnen tot 9m lang worden! Ze zijn allen doorzichtig van
kleur, moeilijk te zien in het water. Ze behoren tot de meest giftige dieren ter wereld.
Geografisch gebied: pag. 56-57

1 2a 2b 2c 2d 3 4
X
X X

Kubus- of Vuurkwallen
Irukandji
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Mogelijke preventiemaatregelen
• Let op de plaatselijke verordeningen in verband met periode van kwallengevaar!
• Raak geen aangespoelde kwallen of deel daarvan aan!
• Beschermlaag, wetsuit 1 mm, belet het binnendringen van de netelcellen in de huid;
• Draag een volledig duikpak en (hand-)schoenen;
• Wrijf niet in de ogen!

4

5
HANDS OFF!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat doe je !

In geval van: Spoel oog 15 min met “Zeewater” en verbind beide ogen  arts!
Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
Raak de tentakels niet aan!
Pas de “Azijn-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 13):
 Spoel getroffen gebied min 30 à 40 sec met huishoudazijn (nooit drinkwater!);
Verbind (na stap 4) het gebied met verband over de tentakels heen;
Doordrenk het verband met huishoudazijn;
Groot oppervlak: pas de “Druk-Immobilisatie-Verband” toe (zie pag. 12);
Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.  Voor ANTIGIF.
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EHBO na contact met – ZEEWESPEN –

Zeewesp
Ter info

Foto: Google

Bewerkte foto: Robert Hartwick

Foto: Peter Laarakker

Chironex fleckeri”; de “Zeewesp” of “Box Jellyfisch”. Leeft bij voorkeur boven zandbodems in
rustig, ondiep water van baaien en riviermonden. Hij komt dus voor dicht bij de kust en zeker
niet in open water. De max. zestig tentakels, die drie meter lang kunnen worden, zijn bezaaid
met netelcellen. De Zeewesp wordt aanzien als het meest dodelijke van alle giftige zeedieren.
Geografisch gebied: pag. 56-57

1 2a 2b 2c 2d 3

Zeewesp of Box Jellyfish

4

5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
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Mogelijke preventiemaatregelen
• Let op de plaatselijke verordeningen in verband met periode van kwallengevaar!
• Raak geen aangespoelde kwallen of deel daarvan aan!
• Beschermlaag, wetsuit 1 mm, belet het binnendringen van de netelcellen in de huid;
• Draag een volledig duikpak en (hand-)schoenen;
• Wrijf niet in de ogen!

4
HANDS OFF!

•
•
•
•

•
•
•
•
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Wat doe je !

In geval van: Spoel oog 15 min met “Zeewater” en verbind beide ogen  arts!
Raak de tentakels niet aan!
Pas de “Azijn-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 13):
 Spoel getroffen gebied min 30 à 40 sec met huishoudazijn:
Laat de tentakels na behandeling liggen op de huid (netelcellen kunnen zich alsnog
ontladen!) ofwel: Indien de hulpverlener degelijke beschermhandschoenen draagt
kunnen de tentakels “rustig” verwijderd worden door in één richting trekken.
Groot oppervlak: pas de “Druk-Immobilisatie-Verband” toe (zie pag. 12)
Na de behandeling met huishoudazijn - Doordrenk het verband met huishoudazijn;
Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.  Voor ANTIGIF.

EHBO na contact met – HAARKWALLEN – ZEENETELS –

Gele haarkwal

Blauwe Haarkwal Atlantische Zeenetel Kompaskwal (*)

Foto: Google

Foto’s: Rudy van Geldere

(*) Kompaskwal kan vervelend netelen maar is niet gevaarlijk!

Ter info

“Crysaora quinquecirrha”; de Atlantische Zeenetel” ook “Noord-Amerikaanse Zeenetel”
of “Oostkust Zeenetel” genoemd. De tentakels van de gele haarkwal kan tot 30 tot max.
73m lang zijn. De meeste voorkomende haarkwallen hebben tentakels van ± 1,5m lang.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Blauwe Haarkwal
Gele Haarkwal
Atlantische Zeenetel
Kompaskwal
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Mogelijke preventiemaatregelen
• Raak geen aangespoelde kwallen aan!
• Beschermlaag, wetsuit 1 mm, belet het binnendringen van de netelcellen in de huid;
• Tijdens het duiken oppassen voor “tentakels”;
• Let op (achtergebleven) tentakels op de uitrusting – Wrijf niet in de ogen;
• Mogelijk zou waterbestendige zonnebrandolie de (haarkwal-)netelcellen tegenhouden.

•
•
•
•
•

In geval van: Spoel oog 15 min met “Zeewater” en verbind beide ogen  arts!
Beweeg het slachtoffer zo min mogelijk;
Raak de tentakels niet aan;
Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
Zorg eventueel voor transport naar een arts.

Zeenetel: Leg op het gebied een pasta van zuiveringszout met water 1:1 (zie pag. 65)
*** Gebruik géén Azijn! ***
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EHBO na contact met – KRUISKWALLEN –

Kruiskwal
Foto: Google

Ter info

Kruiskwallen leven in ondiep water tot een diepte van 10m in rustige zanderige baaien. De
klok kan 90 tentakels bevatten. Met de tentakels kunnen ze zich vasthouden aan de
begroeiing. Mensen die overgevoelig zijn voor het vergif kunnen intense reacties vertonen.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Kruiskwal
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Mogelijke preventiemaatregelen
• Let op de plaatselijke verordeningen in verband met periode van kwallengevaar!
• Raak geen aangespoelde kwallen of deel daarvan aan!
• Beschermlaag, wetsuit 1 mm, belet het binnendringen van de netelcellen in de huid;
• Draag een volledig duikpak en (hand-)schoenen;
• Let op (achtergebleven) tentakels op de uitrusting – Wrijf niet in de ogen!

Kruiskwal

3
HANDS OFF!

Wat doe je !

Alcohol 70%
•

In geval van: Spoel oog 15 min met “Zeewater” en verbind beide ogen  arts!
Raak de tentakels niet aan;

•

Besprenkel het gebied met 70% alcohol. (Zie pag. 65);

•

Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;

•

Zorg eventueel voor transport naar een arts.

•
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EHBO na contact met – ZEEANEMONEN – WASROZEN –

Wasroos

Paardenanemoon

Slibanemoon

Grote Zeeanemoon

Foto’s: Google

Ter info

De meeste zeeanemonen komen voor in ondiep water alhoewel sommige soorten leven op
dieptes van meer dan 5000m. Rondom de mond hebben ze een aantal stevige tentakels die
bezaaid zijn met netelcellen. Wanneer een tentakel afbreekt, groeit deze gewoon weer aan.
Reacties kunnen plaatsvinden na contact met de blote huid of slijmvliezen van bijvoorbeeld
ogen en lippen.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Grote-, Slib-, Paardenanemoon
Wasroos

1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
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Mogelijke preventiemaatregelen
• Beschermlaag, wetsuit 1 mm, belet het binnendringen van de netelcellen in de huid;
• Vermijd elk contact met de neteldieren;
• Zeeanemonen groeien vaak op rotsen:
 Vermijd op rotsen te zitten, te leunen om bijvoorbeeld te rusten.

2
HANDS OFF!

•
•
•
•
•
•

Wat doe je !

Ingeval van: Spoel oog 15 min met “Zeewater” en verbind beide ogen  arts;
Beweeg het slachtoffer zo min mogelijk;
Verwijder eventuele tentakels zonder contact met blote handen!
Dep de huid met een handdoek of tissue droog;
Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
Zorg eventueel voor transport naar een arts.
Bij een open wonde zie behandeling zie “STEKENDE VISSEN” (pag. 43)
Er zou een antigif in ontwikkeling zijn tegen steken van zeeanemonen.
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ALGEMENE REGELS - EHBO na contact met – WEEKDIEREN –

* Houd het slachtoffer rustig en vermijd bewegingen:
- spierpompwerking verhoogt stuwing, gif in het lichaam.
- beweging/aanraking zorgt dat het gif verspreidt in het lichaam.
* Met enige kracht spoelen met (DRINK-)WATER:
- gebruik injectiespuit (zonder naald), tuinslang, plantenspuit, ...

* Vóór verlammingsverschijnselen optreden:
- “Druk-Immobilisatie-Verband” toepassen (zie pag. 12)!

* Verlammingsverschijnselen zijn ingetreden:
- Slachtoffer schijnbaar geen ademhaling/hartslag waarneembaar
en reageert niet op aanspreken of pijnprikkels.
- DRINGENDE gespecialiseerde tussenkomst!
Vier tot zes uur na incident blijft EHBO noodzakelijk!
Enkele voorbeelden:

Foto: Rudy van Geldere
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Foto: Google

EHBO na contact met – BLAUWGERINGDE OCTOPUSSEN –
Zuidelijke Blauwgeringde Octopus
Foto: Marc Norman

Noordelijke Blauwgeringde Octopus
Foto: Rudy van Geldere

Ter info

De ringen worden felblauw als het dier verstoord of kwaad wordt. In tegenstelling tot
andere octopussen geven ze geen inktwolk. Ze hebben twee set speekselklieren met één
grote set achter de ogen, waarin gif opgeslagen ligt. Het gif kan afgegeven worden aan het
water of door middel van een beet geïnjecteerd worden en kan fataal zijn voor de mens!
Geografisch gebied: pag. 56-57

1 2a 2b 2c 2d 3

Blauwgeringde Octopus
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Mogelijke preventiemaatregelen
• Vermijd elk contact met de Blauwgeringde octopus;
• Houd rekening met onder andere lege schelpen, flessen en dergelijke op aanwezigheid van de
Blauwgeringde octopus;
•
•

Ga niet met de hand in de gang van een rots- of koraalpartij;
Neopreen pak en handschoenen bieden voldoende bescherming.

5
HANDS OFF!

•
•
•
•
•
•

Wat doe je !

Beweeg het slachtoffer zo min mogelijk;
Spoel (met kracht) het getroffen gebied met drinkwater:
 Verwijderen van oppervlaktevergif;
Pas de “Druk-Immobilisatie-Verband” toe (zie pag. 12);
Bij verlamming: - Onderschat de situatie niet  Blijf praten met slachtoffer, deze kan niet reageren!
Start eventueel reanimatie tot gespecialiseerde hulp overneemt!
Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.
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EHBO na contact met – KEGELSLAKKEN –

Gemarmerde Kegelslak

Landkaartkegelslak

Tentkegelslak

Foto’s: Google

Ter info

Ook wel “Conusslakken” of ‘Toten” genoemd. Kegelslakken leven in ondiep water bij riffen,
onder stenen of rotsen maar zijn ook aangetroffen op een diepte van 50m. Overdag liggen
ze ingegraven onder het zand. Ze doden hun prooi door ze te beschieten (zoals een harpoen)
met een vergiftigde pijl. Alle kegelslakken zijn, in meer of mindere mate, giftig. Het is
bekend dat kegelslakken bij de mens ernstige vergiftigingen kunnen veroorzaken.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Kegel- of Conusslakken, Toten
Landkaartkegelslak
Tentkegelslak

1 2a 2b 2c 2d 3 4
X X
X

5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X
X X X X X X X
X X X X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• De schelpen kunnen beter niet aangeraakt worden;
• Draag dikke werkhandschoenen en stop niets in de zakken van de kleding.

5
HANDS OFF!

•
•
•
•
•
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Wat doe je !

Beweeg het slachtoffer zo min mogelijk;
Pas de “Druk-Immobilisatie-Verband” toe (zie pag. 12);
Bij verlamming: - Onderschat de situatie niet  Blijf praten met slachtoffer, deze kan niet reageren!
Start eventueel reanimatie tot gespecialiseerde hulp overneemt!
Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.

EHBO na contact met – RINGWORMEN –

Vuurworm

Brandworm

Foto: Google

Foto: Rudy van Geldere

Bijtende Rifworm
Foto: Google

Ter info

De vuurworm komt in alle oceanen en voornamelijk voor op koraalriffen en in rotsstructuren. Ze zijn opvallend helder gekleurd, alle kleuren van de regenboog. Ze kunnen
tot 14cm lang en 1 à 2cm breed zijn! Borstelwormen kunnen gevaarlijk zijn door middel
van een (giftige) beet of (giftige) borstelharen.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Vuurworm en Bijtende Rifworm
Brandworm

1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X X X X X
X X X X
X
X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Raak de (aangespoelde) zee-borstelwormen niet aan;
• Let op bij het uit het water halen van drijfhout!
• Kijk tijdens het duiken waar je je handen plaatst;
• Zee-borstelwormen zijn niet altijd goed te zien – draag handschoenen om te duiken.

3
HANDS OFF!

•
•
•
•
•

Wat doe je !

Beweeg het slachtoffer zo min mogelijk;
Raak de borstelharen niet aan!
Pas de “Azijn-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 13):
 Spoel getroffen gebied overvloedig met huishoudazijn;
Haal de borstelharen weg met pincet of kleefpleister,
Indien niet voorhanden schuur het gebied dan met zand;
Zorg eventueel voor transport naar een arts;
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ALGEMENE REGELS - EHBO na contact met – STEKELHUIDIGEN –

• Met enige kracht het oppervlakkig vergif spoelen met KOUD WATER
- Gebruik injectiespuit (zonder naald), tuinslang, plantenspuit, …
• Pijnverzachtend;
- “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toepassen (zie pag. 10)!
- Verwijder (eventuele) grijporgaantjes met (puntig) pincet!
• Infectie voorkomen;
- “Algemene-Wondbehandeling-Techniek” toepassen!
• In zeldzame gevallen bij “Shock”:
- “Druk-Immobilisatie-Verband” toepassen (zie pag. 12)!
• De achtergebleven grijporgaantjes verwijderen door het getroffen gebied
in te zepen met scheerzeep en voorzichtig weg te scheren.
Vervolgens minstens 10min naspoelen met zeep en drinkwater.
• Lukt het niet:
Nat verbinden en dringend gespecialiseerde hulp inroepen
 Het geheel afsluiten met plastic, dat om het natte verband wordt geplakt
met “leukoplast”.
• Men kan de behandeling combineren met “Sodabadje” tot 3 à 4x/dag.

Enkele voorbeelden:

Foto’s: Google
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EHBO na contact met – DOORNKROONZEESTERREN –

Doornkroonzeester

Ter info

Foto: Google

De Doornkroonzeester kan voorkomen tot een diepte van 27m. Het heeft 7 tot 23 armen.
Het verdedigingsmechanisme van deze zeester bestaat uit stekels (tot 7cl lang) die
bijzonder sterk en scherp zijn. Ze kunnen een wetsuit en zware handschoenen
doorboren! De oppervlakte van de stekels zijn bedekt met een giftige slijmlaag. De
aanraking kan een ontsteking uitlokken.
Geografisch gebied: pag. 56-57

1 2a 2b 2c 2d 3

Doornkroonzeester

4

5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X X X X X X X X
X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Opletten waar men de handen of voeten plaatst;
• Ga niet met de hand in de gang van een rots- of koraalpartij;
• Vermijd elk contact met (dode exemplaren) de doornkroonzeester;
• Indien in de ogen, neus of mond gewreven worden kan het voor hevige irritatie zorgen.

Doornkroonzeester

3
HANDS OFF!

Wat doe je !

Sodabadje 3 à 4x/dag
•

In geval van: Spoel oog 15 min met “Lauw drinkwater” en verbind beide ogen  arts!

•

Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
Bij Anafylactische shock:
Pas de “Druk-Immobilisatie-Verband” toe (zie pag. 12);
Pas de “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toe (zie pag. 10);
Verwijder de zichtbare stekels:
 Met pincet of scheren (met scheerzeep) en een (scheer)mes;
Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
 Spoel gedurende 10 min met water;
Verbind het getroffen gebied met een nat verband;
Behandel meermaals per dag met “Sodabadje” - (zie pag. 65);
Zorg eventueel voor transport naar een arts.

•
•
•
•
•
•
•
•
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EHBO na contact met – ZEE-EGELS –

Brandzeeegel

Giftige Zee-egel

Zwarte Diadeem Zee-egel

Ter info

Foto’s: Google

Zee-egels komen meestal voor op een harde ondergrond. Er zijn soorten die zich
ingraven in het zand. Overdag zitten ze verscholen in het rif of onder rotsen. De lange
stekels kunnen iemand verwonden. Ze kunnen schoenen, duikpakken,… doorboren en
breken af waardoor een infectie kan optreden.
Geografisch gebied: pag. 56-57

1 2a 2b 2c 2d 3

Brandzeeegel
Giftige Zee-egel
Niet-giftige Zee-egel
Soepele Rode Zee, Zee-egel

X

X

X

X

X

4

5 6a
X
X
X X X X
X

6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X
X
X
X X X X X
X X
X X X X X X X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Opletten waar men de handen of voeten plaatst;
• Ga niet met de hand in de gang van een rots- of koraalpartij;
• Loop niet in zee zonder voetbescherming;
• Neopreen pak, duikhandschoenen, rubber vinnen bieden onvoldoende bescherming!

Zee-egels

3

5

3
HANDS OFF!

Wat doe je !

Sodabadje 3 à 4x/dag
• Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
• Pas de “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toe (zie pag. 10);
• Verwijder de zichtbare stekels of grijporgaantjes:
 Met pincet of scheren (met scheerzeep) en een (scheer)mes;
• Bij ernstige acute verschijnselen: “Druk-Immobilisatie-Verband” (zie pag. 12);
• Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
 Spoel gedurende 10 minuten met water;
• Verbind het getroffen gebied met een nat verband;
• Spalken indien het gewricht getroffen is;
• Behandel meermaals per dag met ”Sodabadje” (zie pag. 65);
• Zorg eventueel voor transport naar een arts.
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EHBO na contact met – ZEEKOMKOMMERS –

Zeekomkommer
Ter info

Luipaardzeekomkommer
Foto’s: Google

Zeekomkommers leven uitsluitend op de bodem. De witte, roze tot roodkleurige draden
(tot 1m lang en zijn vaak giftig) die via de anus worden uitgescheiden kunnen een
kleverige stof produceren. Bij langdurig contact kunnen heftige reacties veroorzaken.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Zeekomkommers

1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X X X X X X X X X X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Provoceer de zeekomkommer niet;
• Wrijf niet in de ogen na contact met een zeekomkommer;
• Controleer de uitrusting of pak of er geen kleefdraden van de zeekomkommer hangen.

2
HANDS OFF!

Wat doe je !

• In geval van: Spoel oog 15 min met “Zeewater” en verbind beide ogen  arts!
• Getroffen gebied eerst spoelen met zeewater;
• Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
• Raak de draden niet aan!
• Pas de “Azijn-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 13):
 Spoel daarna gedurende 30 à 40 sec. met huishoudazijn;
• Schraap de kleefdraden van de huid (bv. met duikmes, stokje of iets dergelijks);
• Verbind het getroffen gebied met een (steriel) verband;
• Doordrenk het verband met huishoudazijn;
• Dep de huid met handdoek droog;
• Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
• Zorg eventueel voor transport naar een arts.
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EHBO na contact met – PIJLSTAARTROGGEN –

Bruine Pijlstaartrog

Blauw gevlekte Pijlstaartrog

Adelaarsrog
(zes giftige stekels)

Ter info
Foto’s: Rudy van Geldere
Pijlstaartroggen zijn niet agressief doch kunnen ze gevaar opleveren doordat ze zich
ingraven. Indien de recreant op de pijlstaartrog gaat staan, slaat hij met zijn staart waarop
een scherpe stekel zit. In de stekel van de pijlstaartrog komt een ziektekiem voor:
“Photobacterium Damsela”, (zie pag. 9). Indien de rog zijn stekel verliest, groeit er gewoon
een nieuwe aan. De stekel is in staat de wetsuit,… te doorboren. Na een krachtige slag van
de staart/stekel kan er een complexe verwonding ontstaan.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Pijlstaartroggen, Adelaarsrog

1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Bij het lopen in het water voorzichtig schuifelen;
• Duikers dienen goed uit getrimd af te dalen, voldoende afstand van de bodem houden;
• Neem nooit een pijlstaartrog uit het water!

5
HANDS OFF!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wat doe je !

Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
Stelp de bloeding!
Spoel het getroffen gebied overvloedig met koud water;
Verwijder nog aanwezige delen van een stekel met mes of pincet;
Pas de “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toe (zie pag. 10);
Verdwijnt de pijn niet: Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
Verbind het getroffen gebied met een (steriel) verband;
Bij ernstige reacties: Pas de “Druk-Immobilisatie-Verband” toe (zie pag. 12);
Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.

EHBO na contact met – SIDDERROGGEN –

Zwartgevlekte Sidderrog – Schietschijf Sidderrog – Pantersidderrog
Foto: Wijnand Vlierhuis

Foto: Clay Brice

Foto: Peter Verhoog

Ter info
De groep sidderroggen bestaan uit 38 soorten. Ze hebben een zachte schub-loze huid.
Ze onderscheiden zich van de pijlstaartroggen door de rugvinnen op de staart en vanwege hun
zwemgedrag. Ze voeden zich met kreeftachtigen, weekdieren, wormen en vissen. Ze vangen deze
dieren door ze te verdoven met een sterke stroomstoot. De stroomstoot afhankelijk van soort
kan van 5 ampère tot 100 ampère! Zolang het slachtoffer zich niet verwijdert, zal de sidderrog
blijven doorgaan met het geven van stroomstoten – men hoeft de sidderrog zelfs niet aan te
raken. (Zeewater is een goede geleider nog beter dan zoet water) – het stralingsgebied is
ongeveer de lengte van het dier.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Sidderroggen

1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Irriteer of raak de sidderrog niet aan!
• Blijf uit de buurt van de sidderrog, zij kan namelijk hoge stroomstoten geven!
• Bij het fotograferen/filmen kan het elektrische veld een bepaalde aantrekkingskracht hebben op
de sidderrog!

HANDS OFF!

Wat doe je !

•

Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
• Eerste hulp is voornamelijk gebaseerd op het redden van het slachtoffer;
• Bij paniek of bewusteloosheid moet het slachtoffer onmiddellijk maar
gecontroleerd naar de oppervlakte gebracht worden;
•

Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.
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ALGEMENE REGELS - EHBO na contact met – BIJTENDE VISSEN –

HANDS OFF!

Wat doe je !

Alle mogelijke manieren en middelen gebruiken om:
(ernstige) bloedingen te stoppen.
 Gebruik van een “knevel” wordt afgeraden.
• Botbreuken?
- Onbeweeglijk maken!
- Laat eventueel “wetsuit” gewoon zitten:
 Dit houdt grote wonden bijeen;
 Kan ernstige(r) bloedingen voorkomen.
• Opgelet voor SHOCK! (zie pag. 8)
- DRINGENDE gespecialiseerde tussenkomst!
- Infectie voorkomen: Steriel dek-verband.
Algemene-Wondbehandeling-Techniek toepassen! (zie pag. 9)
Enkele voorbeelden:

Foto: Peter Verhoog
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-

Google

-

Menno Gaastra

Zijn “Haaien” gevaarlijk voor de mens?
Haaien gevaarlijk voor de mens?
(*) Gerapporteerde

– niet-geprovoceerde – aanvallen tussen 1580 -2005

Hamerhaaien – Drie soorten bekend om hun aanvallen op mensen

Ter info

Haaien zijn waarschijnlijk de meest gevreesde dieren die in zee leven. Doch hebben zij onterecht
een slechte reputatie gekregen! Deze dieren moeten uiteraard behoedzaam benaderd worden.
De grootste haaiensoorten zijn planktoneters; andere hebben kleine diersoorten op hun menu
staan. Ze hebben een sterk reuk- en gehoororgaan en kunnen op honderden meters trillingen
opvangen.
Men is nog steeds op zoek waarom haaien mensen aanvallen. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
Voedselvergaring, territoriaal gedrag, een vergissing qua voedsel, het gedrag van de mens in het
water, de aantrekkingskracht van kleuren of het vrijkomen van lichaamsvloeistoffen in het water.
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EHBO na contact met– HAAIEN –
Geografisch gebied: pag. 56-57
Grond Haaien
Hamerhaaien
Korvin Makohaaien
Tijgerhaaien
Witte Haaien

1 2a
X
X
X
X
X X

2b
X
X
X
X
X

2c
X
X
X
X
X

2d 3
X X
X
X X
X X
X X

4
X
X
X

5 6a 6b
X X X
X
X
X X X
X X X
X X

6c
X
X
X
X
X

6d
X
X
X
X
X

7a 7b 8a
X X X
X
X X X
X X X
X

8b
X
X
X
X
X

8c 8d 9
X
X
X X
X X
X X

Mogelijke preventieregelen:
• Mijd wateren die bekend staan om …;
• Houd rekening met omgevingsfactoren;
• Draag geen felle, reflecterende kleuren;
• Ga niet op jacht, provoceer een haai niet;
• Ga niet met bloeding in het water;
• Blijf bij elkaar, dicht bij de bodem;
Witte haai

• Blijf rustig.

Foto: Google

HANDS OFF!

Wat doe je !

EHBO bij Contact met “BIJTENDE VISSEN” (zie pag. 37)
• Blijf rustig – Bescherm het slachtoffer tegen herhaalde aanval;
• Verlaat zo snel mogelijk het water;
• Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
• Stelp de bloeding – SHOCK-behandeling!
• Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
• DRINGEND gespecialiseerde hulp inroepen!
• Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.
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EHBO na contact met – BARRACUDAS –

Grote Barracuda
Foto: Rudy van Geldere

Ter info
De grote barracuda staat bekend voor zijn aanvallen op mensen. Indien een barracuda de
mens zou willen aanvallen dan het eerste waarschuwingsteken het klapperen van de tanden
en het blazen van luchtbellen. Blijkbaar wordt de barracuda gestimuleerd door onder andere
glimmende dingen.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Grote Barracuda

1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Vermijd provocatie;
• Maak geen abnormale bewegingen;
• Draag geen blinkende voorwerpen;
• Geen felgekleurde duikuitrusting dragen;
• Blijf rustig.

HANDS OFF!

Wat doe je !

EHBO bij Contact met “BIJTENDE VISSEN” (zie pag. 37)
•

Bloeding = Stoppen, stelpen;

•

Botbreuk = Onbeweeglijk maken;

•

Shock? = Dringend gespecialiseerde tussenkomst!

•

Infectie voorkomen = Steriel dek-verband:
 De “Algemene-Wond-Behandeling” toepassen (zie pag. 9);

•

Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.
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EHBO na contact met – MURENES (MOERALEN) –

Tijgermurene
Ter info

Baardmurene

Foto: Google

-

Foto’s: Rudy van Geldere

De Murene of “Moeraal” is een bodembewoner en zit meestal verscholen in gaten en
spleten van rots- en koraalformaties. De baardmurene wordt aanzien als de meest
agressieve soort. Principieel gaat hij een provocatie met de mens uit de weg, maar kan
heftig reageren als hij zich ingesloten voelt of geprovoceerd wordt. Murene die in een
net gevangen zit kan zeer agressief reageren. Er zijn gevallen bekend dat de murene zich
als een “pitbull” (*) vastbeet en niet meer.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Murene of Moeraal

1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Vermijd provocatie;
• Kijk waar je jouw handen plaatst;
• Voed het dier NIET!

HANDS OFF!

Wat doe je !

EHBO bij Contact met “BIJTENDE VISSEN” (zie pag. 37)
• Bloeding = Stoppen, stelpen;
• Botbreuk = Onbeweeglijk maken;
• Shock? = Dringend gespecialiseerde tussenkomst!
• Infectie voorkomen = Steriel dek-verband:

 De “Algemene-Wond-Behandeling” toepassen (zie pag. 9);
• Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.
(*) Murene als “pitbull”
- Indien mogelijk afleiden of opstijgen;
- Boven water: Giet drinkwater op de kieuwen;
Bewusteloos slaan of de kaak breken.
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EHBO na contact met – TREKKERSVISSEN –

Blauw-vin Trekkersvis
Foto’s: Rudy van Geldere

Ter info
Deze vissen zijn rif bewoners. Het zijn zijdelings afgeplatte vissen met een hoge rug met een
kleine bek met zestien scherpe tanden. Zeker in de paartijd (in de plaatselijke zomer) en het
bewaken van de eieren kunnen ze vrij agressief hun territorium verdedigen. Hierbij
knarsetanden ze vaak en maken een knakkend geluid met hun rugvin. Soms is een
tromgeroffel te horen. Uiteindelijk zullen de indringers aanvallen met een wijd opengesperde
bek. Hun territorium zou ellipsvormig zijn, met andere woorden is het aangewezen bij een
aanval horizontaal weg te zwemmen.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Blauw-vin Trekkersvissen

1 2a 2b 2c 2d 3 4
X
X

5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X
X X

Mogelijke preventiemaatregelen

•
•

Blijf uit de omgeving van de trekkersvis, zeker tijdens de paartijd-broednest!
Indien ongewild agressief gedrag van de trekkersvis zwem horizontaal weg
– omhoog zwemmen heeft geen zin; je blijft in de trechter –

•
•
•
•

Keer je om en verdedig je met je vinnen. (= Je vinnen zijn hard en groot);
Voor fotografen: houd je camera tussen jezelf en de vis;
Gebruik je octopus om een stoot bellen in het gezicht van de vis te blazen;
Pak je mes. Omdat ze bang zijn van het blinkend metaal.

HANDS OFF!

Wat doe je !

EHBO bij Contact met “BIJTENDE VISSEN” (zie pag. 37)
• Bloeding = Stoppen, stelpen;
• Botbreuk = Onbeweeglijk maken;
• Shock? = Dringend gespecialiseerde tussenkomst!
• Infectie voorkomen = Steriel dek-verband:

 De “Algemene-Wond-Behandeling” toepassen (zie pag. 9);
• Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.
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ALGEMENE REGELS - EHBO na contact met – STEKENDE VISSEN –

• Hoogstand van getroffen lichaamsdeel.

• Met kracht spoelen met zo KOUD mogelijk WATER - gebruik injectiespuit
(zonder naald), tuinslang, plantenspuit, …
• Verwijder (eventuele) stekel met pincet of mes!
• Zo snel mogelijk: “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toepassen (zie pag. 10).
• Na de HOT-behandeling, 15 tot 30 min
 Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14)
• Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9):
 Infectie voorkomen.
• Tussenkomst arts noodzakelijk:
 (eventueel) achtergebleven stekels.

Enkele voorbeelden

Foto’s: Rudy van Geldere
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Foto: Google

EHBO na contact met– STEENVISSEN – KORAALDUIVELS – SCHOPIOENVISSEN –

Steenvis

–

Koraalduivel

–

Schorpioenvis

Foto’s: Rudy van Geldere

Ter info

Steenvissen hebben meestal een roodbruine kleur met een wildgroei van vlezige gedeelten.
Dit lijkt ze de structuur van een rots te geven, vandaar hun volksnaam. De huid is omgeven
door een dikke slijmlaag dat vergif bevat
Schorpioenvissen hebben soms uitbundige kleuren, maar vaak kleuren die nauwelijks
opvallen in hun natuurlijke omgeving. Ze zitten voornamelijk in rotsachtige omgevingen.
Er bestaat een antigif dat ook aanbevolen is bij steken door koraalduivels.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Steenvissen
Koraalduivels
Schorpioenvissen

1 2a 2b 2c 2d 3

X

X
X

X

X

4

5 6a
X
X
X X
X

6b
X
X
X

6c
X
X
X

6d
X
X
X

7a
X
X
X

7b 8a 8b
X
X
X
X
X X X

8c 8d 9
X
X
X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Elk contact met steenvissen, schorpioenvissen of koraalduivels vermijden;
• Bij het lopen in het water voorzichtig schuifelen – Draag stevig schoeisel;
• Duikers opletten als men de bodem aanraakt;
• Provoceer de vissen niet;
• Ook opletten met aangespoelde steenvissen op het strand!
• Koraalduivel kan tot 48u na de dood nog giftig zijn!

Steenvis

4

4

5
HANDS OFF!

Wat doe je !

ANTIGIF
•

•
•
•
•
•
•

Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
Spoel krachtig met water het oppervlaktevergif uit de wonde;
Pas de “Heetwater-Onderdompelings-Techniek“ toe (zie pag. 10);
Verwijder zichtbare stekels met pincet of mes;
Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
Verdwijnt de pijn niet: Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.  Voor ANTIGIF.
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EHBO na contact met – DOKTERVISSEN –

Sohal Doktersvis

–

Eenhoorndoktersvis

Foto’s: Google

Ter info
Doktersvissen (ook “chirurggijnvissen” genoemd” hebben in de staartwortel aan beide zijden
één tot wel tien scherpe stekels die ze plat tegen het lichaam kunnen leggen. Bij bedreiging
kunnen ze deze, zoals een knipmes, uitklappen waarmee ze diepe snijwonden kunnen
veroorzaken.
Sommige wetenschappers beweren dat alleen bij jonge exemplaren de stekels ook giftig zijn.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Doktersvissen

1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X
X X X
X X X X X X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
•
Provoceer de vissen niet;
•
Indien hij aanvalt, zwem dan weg van de vis omdat hij anders blijft doorgaan!

2
HANDS OFF!

Wat doe je !

• Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
• Spoel met water het vergif krachtig uit de wonde;
• Pas de “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toe (zie pag. 10);
• Verwijder zichtbare scalpeldelen met pincet of mes;
• Pas de “Algemene Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
• Verdwijnt de pijn niet: Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
• Zorg eventueel voor transport naar een arts.
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EHBO na contact met – PIETERMANNEN –

Pieterman

Foto’s: Google

Kleine Pieterman
Giftige stekels zijn omcirkeld

Ter info
De Pieterman zit meestal in ondiep water in een vlakke, zanderige omgeving. Overdag graven ze
zich in, waarbij alleen het hoofd en de rugvin boven het zand uitkomen. Bij irritatie zet hij de rugvin
recht, waarop een giftige stekel zit. De stekel is sterk, moeilijk breekbaar en kunnen zelfs een
schoen doorboren. Het zijn agressieve vissen die snel kunnen geprovoceerd zijn. De kleine
pieterman wordt aanzien als de meest giftige van de pietermannen. Pietermannen kunnen buiten
het water nog uren overleven en de stekel blijft giftig zelf uren na hun dood.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Pietermannen

1 2a 2b 2c 2d 3
X X

4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Bij het lopen in het water voorzichtig schuifelen – Draag stevig schoeisel;
• Spring niet blootsvoets uit een boot;
• Opletten dat men de bodem niet aanraakt;
• Provoceer de pieterman niet;
• Opletten bij het hanteren van levende of dode pietermannen;
• Stevige handschoenen bieden enige bescherming.

5
HANDS OFF!

Wat doe je !

•
•
•
•
•
•

Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
Spoel met water het (oppervlakkig) vergif krachtig uit de wonde;
Pas de “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toe (zie pag. 10);
Verwijder zichtbare stekels met pincet of mes;
Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
Verdwijnt de pijn niet: Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
• Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.
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EHBO na contact met – PADDEVISSEN –

Paddevis
Ter info
Foto’s: Wikipedia
Deze vissen zijn bodemdieren en vooral te vinden bij koraal en rotsformaties. Ze hebben een
opvallende brede bek met huidflappen en baardharen. Veel soorten zijn agressief.
Het huidslijm van “Paddevissen” is giftig en als enige groep vissen hebben ze holle stekels.
Eén groep de “Thalassophryninae” hebben giftige stekels.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Paddevissen

1 2a 2b 2c 2d 3 4
X
X

5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X
X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Bij het lopen in het water voorzichtig schuifelen – Draag stevig schoeisel;
• Spring niet blootsvoets uit een boot;
• Opletten dat men de bodem niet aanraakt;
• Provoceer de vis niet.

2
HANDS OFF!

•

•
•
•
•
•
•
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Wat doe je !

Hoogstand van getroffen lichaamsdeel.
Met kracht spoelen met zo KOUD mogelijk WATER
 Gebruik injectiespuit (zonder naald), tuinslang, plantenspuit, …;
Verwijder (eventuele) stekel met pincet of mes!
Zo snel mogelijk: “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toepassen (zie pag. 10).
Na de HOT-behandeling, 15 tot 30 min
 Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14)
Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9):
 Infectie voorkomen.
Zorg eventueel voor transport naar een arts.

EHBO na contact met – STERRENKIJKERS –

Sterrenkijker
Ter info

Foto’s: Wikipedia

Deze vissen zijn bodemdieren. Ze hebben opvallend een vierkante kop met omzoomde lippen
met de ogen vlak, hoog op de kop. De vissen hebben achter hun kieldeksel één stekel met
gifklier. Sommige soorten hebben daarnaast ook een elektrisch orgaan achter de ogen die een
stroomstoot van met spanning tot 50 Volt kan ontladen. Ze kunnen nog lang overleven buiten
het water.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Sterrenkijkers

1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X
X X X X X X X
X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Bij het lopen in het water voorzichtig schuifelen – Draag stevig schoeisel;
• Spring niet blootsvoets uit een boot;
• Opletten dat men de bodem niet aanraakt;
• Raak de sterrenkijker niet aan, ook niet uit het water.

5
HANDS OFF!

•

•
•
•
•
•
•

Wat doe je !

Hoogstand van getroffen lichaamsdeel.
Met kracht spoelen met zo KOUD mogelijk WATER
 Gebruik injectiespuit (zonder naald), tuinslang, plantenspuit, … ;
Verwijder (eventuele) stekel met pincet of mes!
Zo snel mogelijk: “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toepassen (zie pag. 10).
Na de HOT-behandeling, 15 tot 30 min:
 Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14);
Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
 Infectie voorkomen.
Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.
Ingeval van elektrische schokken zie EHBO “Contact met een Sidderrog” (pag. 36)
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EHBO na contact met – HORSMAKREELACHTIGEN –

Atlantische Horsmakreel

-

Grootoogmakreel

Foto: Google – Maris

Foto: Google

Ter info
De meeste soorten hebben een zilverkleurig lichaam, waarbij de rug donkerder gekleurd is dan
de buik. Ze hebben zeven stekels op hun rugvin en twee op de anaal-vin.
Enkel de “Atlantische horsmakreel” zou giftig zijn.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Horsmakreelachtigen

1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• De dieren niet voeden, uitdagen, ophitsen, tarten, uitlokken;
• Om accidenteel contact te vermijden, best een minimale bescherming gebruiken:
 Een duikpak en handschoenen geven meestal voldoende bescherming.

2
HANDS OFF!

•

•
•
•
•
•
•
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Wat doe je !

Hoogstand van getroffen lichaamsdeel.
Met kracht spoelen met zo KOUD mogelijk WATER
 Gebruik injectiespuit (zonder naald), tuinslang, plantenspuit, … ;
Verwijder (eventuele) stekel met pincet of mes!
Zo snel mogelijk: “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toepassen (zie pag. 10).
Na de HOT-behandeling, 15 tot 30 min:
 Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14);
Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
 Infectie voorkomen.
Zorg eventueel voor transport naar een arts.

EHBO na contact met – KONIJNVISSEN –

Gemaskerde Konijnvis

-

Bruine Konijnvis

Foto’s: Google

Ter info
Ze hebben op hun rugvin dertien stekels, op de borstvin vier en de anaal-vin zeven, waarvan de
meeste in contact staan met een gifklier. De steken zijn weliswaar pijnlijk, maar meestal niet
bijzonder gevaarlijk. Omwille van hun camouflage vallen ze haast niet op.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Konijnvissen

1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• De dieren niet voeden, uitdagen, ophitsen, tarten, uitlokken;
• Raak de dieren niet aan.

2
HANDS OFF!

•

•
•
•
•
•
•

Wat doe je !

Hoogstand van getroffen lichaamsdeel.
Met kracht spoelen met zo KOUD mogelijk WATER
 Gebruik injectiespuit (zonder naald), tuinslang, plantenspuit, …
Verwijder (eventuele) stekel met pincet of mes!
Zo snel mogelijk: “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toepassen (zie pag. 10).
Na de HOT-behandeling, 15 tot 30 min:
 Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14);
Pas de “Algemene-Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9):
 Infectie voorkomen.
Zorg eventueel voor transport naar een arts.
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EHBO na contact met – GESTREEPTE KORAALMEERVALLEN –

Koraalmeervallen
Foto: Rudy van Geldere

Ter info
Ook “katvissen” genoemd. Bepaalde soorten (Bruine Amerikaanse dwergmeerval of
Ictalurus melas) kunnen een serieuze vergiftiging veroorzaken. De in zoetwaterlevende
Egyptische meervallen kunnen elektrische stroomstoten opleveren. Daarnaast hebben
ze giftig huidslijm.
Geografisch gebied: pag. 56-57

1 2a 2b 2c 2d 3

Gestreepte Koraalmeervallen

4

5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X X X X X
X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Provoceer de vissen niet;
• Dode exemplaren vormen nog geruime tijd voor gevaar op vergiftiging;
• Opletten dat men niet verzeild geraakt in grote scholen waardoor een onplezierig contact
onvermijdelijk kan zijn.

5
HANDS OFF!

•
•
•
•
•
•

Wat doe je !

Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
Spoel met water het (oppervlakkig) vergif krachtig uit de wonde;
Pas de “Heetwater-Onderdompelings-Techniek” toe (zie pag. 10);
Verwijder zichtbare stekels met pincet of mes;
Pas de “Algemene Wond-Behandeling” toe (zie pag. 9);
Verdwijnt de pijn niet: Pas de “Koel-Behandeling-Techniek” toe (zie pag. 14):
 Koel het getroffen gebied 15 min met ijs in plastic zak of Coldpack;
• Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.
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EHBO na contact met – ZEESLANGEN –

Mangrove Zeeslang

-

Stoke Zeeslang

-

Zwartband Zeeslang

Foto: Google

Ter info
Zeeslangen vindt men meestal dicht bij de kust of een rif. Ze komen niet voor in zeewater (>36%
zout) zoals bijvoorbeeld de Rode Zee. Het zijn sierlijke zwemmers die zowel voor- als achteruit
kunnen zwemmen. Als een zeeslang aanvalt, bijt hij éénmaal snel toe en laat zijn prooi niet meer
los. Met een kauwende beweging spuit hij vergif diep in het weefsel. Zeeslangen kunnen één tot
twintig tanden hebben, maar de meeste hebben twee tot vier giftanden.
Geografisch gebied: pag. 56-57
Zeeslangen

1 2a 2b 2c 2d 3
X

4

5 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 8c 8d 9
X X X X X X X X X X

Mogelijke preventiemaatregelen
• Voorkom bij een ontmoeting enige provocatie;
• Een “wetsuit” van 3mm of meer zou voldoende bescherming bieden;
• Opgelet: een zeeslang heeft, één uur na zijn dood nog een bijtreflex;

Zeeslangen

4
HANDS OFF!

Wat doe je !

ANTIGIF
• Beweeg het slachtoffer zo weinig mogelijk;
• Verzamel wat oppervlakte vergif;
• Spoel daarna de wonde(s) krachtig uit met water;
• Pas de “Druk-Immobilisatie-Verband” toe; (zie pag. 12)
• Laat het slachtoffer veel drinken;
• Zorg voor onmiddellijk transport naar een arts.

Voor ANTIGIF

52

Nota’s
............................................................... ...........
............................................................... ...........
..................................................... .....................
............................................................... ...........
..........................................................................
............................................................... ...........
..........................................................................
............................................................... ...........
............................................................... ...........
............................................ ..............................
............................................................... ...........
..........................................................................
............................................................... ...........
................................................................. .........
....................................................... ...................
............................................................... ...........
............................................................... ...........
...................................................... ....................
............................................................... ...........
..........................................................................
............................................................... ...........
..........................................................................
............................................................... ...........
............................................................... ...........
............................................ ..............................
............................................................... ...........
..........................................................................
............................................................... ...........
................................................................. .........
........................................................ ..................
............................................................... ...........
................................... .....................................◼

53

Bijlage 1 – Alfabetische Nederlandse benaming Wetenschappelijke benaming
Nederlandse benaming
Anemoon, PaardenBarracuda
Beenvissen
Bloemdieren
Blue Bottle (Jelly Fish)
Buikpotigen
Doktersvis, EenhoornDoktersvis, SohalDoopvontschelp
Haai, Caraïbische rifHaai, Grijze RifHaai, GrondHaai, Korvin MakoHaai, Lewins HamerHaai, Stekelige HondsHaai, TijgerHaai, VarkensHaai, Witte Haai, Zandtijgerhaai
Haai, ZwartstaartrifHaaien
Irukandji
Kegelslak, GemarmerdeKegelslak, LandkaartKegelslak, TentKegelslakken
Konijnvis, Bruine Koraal, ElandsgeweiKoraalduivel
Koraal, VuurKraakbeenvissen
Kwal, Blauwe HaarKwal, Gele HaarKwal, Kompaskwal
Kwal, Kruiskwal
Kwallen
Makreel, Atlantische horsMakreel, GrootoogMeerval, Gestreepte KoraalMurene, BaardMurene, Geelgebekte Murene, Gespekkelde Murene, Grijze Murene, TijgerNetelcellen
Neteldieren
Octopus, Blauwgeringde - Nord
Octopus, Blauwgeringde - Soud
… zie volgende pagina

(Groep) – Stam – Klasse
Neteldieren, Bloemdieren, Zeeanemonen
Beenvissen, Harder-achtigen
Chordata, Gewervelde dieren, Vissen
Ongewervelde Neteldieren
Neteldieren, Hydroïdpoliepen
Ongewervelde Weekdieren
Beenvissen, Baarsachtigen
Beenvissen, Baarsachtigen
Weekdieren, Twee-kleppigen
Kraakbeenvissen, Haaien
Kraakbeenvissen, Haaien
Kraakbeenvissen, Haaien
Kraakbeenvissen, Haaien
Kraakbeenvissen, Haaien
Kraakbeenvissen, Haaien
Kraakbeenvissen, Haaien
Kraakbeenvissen, Haaien
Kraakbeenvissen, Haaien
Kraakbeenvissen, Haaien
Kraakbeenvissen, Haaien
Gewervelde dieren, Kraakbeenvissen
Neteldieren, Kubuskwallen
Weekdieren, Buikpotigen
Weekdieren, Buikpotigen
Weekdieren, Buikpotigen
Weekdieren, Buikpotigen
Beenvissen, Baarsachtig-straalvinnig
Neteldieren, Bloemdieren
Beenvissen, Straalvinnige vissen
Neteldieren, Bloemdieren
Chordata, Gewervelde dieren, Vissen
Neteldieren, Scherm- of schijfkwallen
Neteldieren, Scherm- of schijfkwallen
Neteldieren, Scherm- of schijfkwallen
Neteldieren, Scherm- of schijfkwallen
Ongewervelden, Neteldieren
Beenvissen, Makreel-achtigen
Beenvissen, Makreel-achtigen
Beenvissen, Makreel-achtigen
Beenvissen, Paling-achtigen
Beenvissen, Paling-achtigen
Beenvissen, Paling-achtigen
Beenvissen, Paling-achtigen
Beenvissen, Paling-achtigen
(Ongewervelde Neteldieren)
Ongewervelde Dieren
Weekdieren, Koppotigen
Weekdieren, Koppotigen

Wetenschappelijke benaming
Actinia equina
Sphyraena Barracuda
Osteichthyes
Anthozoa
Physalia utriculus
Gastropoda
Naso Unicornis
Acanthurus sohal
Tridacna Gigas
Carcharhinus perezi
Carcharhinus amblyrchos
Carcharhinus leucas
Isurus oxyrinchus
Sphyrna lewini
Squalus acanthias
Galeocerdo cuvieri
Heterodontus francisci
Charcharodon carcharias
Odontaspis taurus
Carcharhinus wheeleri
Squaliformes
Carukia barnesi
Conus Maromorus
Conus Geographus
Conus Textile
Conidae
Siganus luridus
Acropora palmata
Pterois volitans
Millepora alcicornis
Chondrichthyes
Cyanea lamarcki
Cyanea capillata
Chrysaora hysoscella
Gonionemus vertens
Scyphozoa
Scomberoides sanctipetri
Caranx sexfasciatus
Plotosus lineatus
Gymnothorax breedini
Gymnothorax nudivomer
Gymnothorax moringa
Siderea grisea
Enchelycore anatina
Nemotocyten
Cnidaria
Hapalochlaena Lunulata
Hapalochlaena Maculosa

Bron: Handboek “Gevaarlijke Zeedieren” van John Serton & Jos Groenen - Informatie Wikipedia
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•

Alfabetische Nederlandse benaming Wetenschappelijke benaming - vervolg
Wetenschappelijke benaming
Thalassophryne natteri
Echiichtys draco
Echiichtys vipera
Physalia physalis
Aetobatus narinari
Taeniura lymna
Dasyatis pistinaca
Torpedo marmorata
Dasyatis kuhlii
Torpedo panthera
Diplobatis ommata
Taeniura meyeni
Torpedo fuscomaculata
Rajiformes
Scorpaenopsis barbatus
Scorpaena notata
Neofibularia nolitangere
Ircinia Felix
Tedania ignis
Tethya aurantium
Porifera
Synanceia nana
Inimicus filamentosus
Synanceia horida
Echinodermata
Uranoscopus scaber
Vandellia cirrhosa
Balistoides viridescens
Bivalvia
Anemonia sulcata
Mollusca
Eurythoë Complanata
Condylactis gigantea
Asthenosoma Varium
Toxopneustes Pileolus
Asthenosoma Marisrubri
Diadema Setosum
Bohadschia graeffi
Bohadschia argus
Chrysaora quinquecirrha
Enhydrina schitosa
Aipysurus laevis
Astrotia stokesii
Hydrophis cyanocintus
Acasthaster planci
Chironex fleckeri
Neteldieren, Hydroïdpoliepen, Vederbloemigen
Aglaophenia cupressina
Neteldieren, Hydroïdpoliepen, Vederbloemigen
Lytocarpus nuttingi
Bron: Handboek “Gevaarlijke Zeedieren” van John Serton & Jos Groenen - Informatie Wikipedia

Nederlandse benaming
Paddevis
Pieterman, Grote Pieterman, Kleine Portugees Oorlogschip
Rog, AdelaarsRog, Blauwgevlekte pijlstaartRog, Bruine pijlstaartRog, Gemarmerde sidderRog, Grijze pijlstaartRog, Pantser sidderRog, Schietschijf sidderRog, Zwartgevlekte pijlstaartRog, Zwartgevlekte sidderRoggen
Schorpioenvis, Gebaarde Schorpioenvis, Puntige Spons Raak-me-niet-aanSpons, StinkSpons, VuurSpons, Zeesinaasappel
Sponzen
Steenvis, Arabische Steenvis, FilamentsduivelsSteenvis, Wratten Stekelhuidigen
Sterrenkijker
Tandenstokervisje
Trekkervis, Blauwvin Tweekleppigen
Wasroos
Weekdieren
Worm, Vuur
Zeeanemoon, Grote
Zee-egel, BrandZee-egel, Giftige
Zee-egel, Soepele, RodeZee-egel, Zwarte diadeem Zeekomkommer, Gestreepte Zeekomkommer, Luipaard Zeenetel, Atlantische Zeeslang, Mangrove Zeeslang, Olijfbruine Zeeslang, Stoke Zeeslang, Zwartband Zeester, Doornkroon Zeewesp
Zeewier Cipres stekend Zeewier Nutting stekend
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(Groep) - Stam - Klasse
Beenvissen, Straalvinnigen, Kikvorsvissen
Beenvissen, Baars-achtigen
Beenvissen, Baars-achtigen
Neteldieren, Hydroïdpoliepen
Kraakbeenvissen, Roggen
Kraakbeenvissen, Roggen
Kraakbeenvissen, Roggen
Kraakbeenvissen, Roggen
Kraakbeenvissen, Roggen
Kraakbeenvissen, Roggen
Kraakbeenvissen, Roggen
Kraakbeenvissen, Roggen
Kraakbeenvissen, Roggen
Gewervelde dieren, Kraakbeenvissen
Beenvissen, Straalvinnige vissen
Beenvissen, Straalvinnige vissen
Ongewervelde dieren, Kiezelsponzen
Ongewervelde dieren, Kiezelsponzen
Ongewervelde dieren, Kiezelsponzen
Ongewervelde dieren, Kiezelsponzen
Ongewervelde dieren, Niet celligen
Beenvissen, Steenvissen, Straalvinnigen
Beenvissen, Steenvissen, Straalvinnigen
Beenvissen, Steenvissen, Straalvinnigen
(Vijfstralige-) Ongewervelde dieren
Beenvissen, Sterrenkijkers, Straalvinnigen
Beenvissen, Straalvinnige, Meervallen
Beenvissen, Trekkersvissen
Ongewervelde dieren, Weekdieren
Neteldieren, Bloemdieren, Zeeanemonen
Ongewervelde dieren
Ongewervelde dieren, Ringwormen
Neteldieren, Bloemdieren, Zeeanemonen
Stekelhuidigen, Zee-egels
Stekelhuidigen, Zee-egels
Stekelhuidigen, Zee-egels
Stekelhuidigen, Zee-egels
Stekelhuidigen, Zeekomkommers
Stekelhuidigen, Zeekomkommers
Neteldieren, Schijfkwallen
Reptielen, Slangen, Koraalslangachtigen
Reptielen, Slangen, Koraalslangachtigen
Reptielen, Slangen, Koraalslangachtigen
Reptielen, Slangen, Koraalslangachtigen
Stekelhuidigen, Zeesterren
Neteldieren, Kubuskwallen

Bijlage 2 – Geografische spreiding op de wereldkaart en temperatuurzones.

Bron: Handboek “Gevaarlijke Zeedieren” van John Serton & Jos Groenen
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• Geografische spreiding met aangrenzende landen.

2a.

Atlantische Oceaan NO

2b.
2c.
2d.

Atlantische Oceaan ZO

o.a. België - Engeland - Noordwest
Frankrijk - Nederland - West-Noorwegen Denemarken
o.a. Ierland - Noorwegen - Zweden –
Finland Ierland - Portugal - Noord
Frankrijk - Marokko
o.a. Zuid en West-Afrika

Atlantische Oceaan NW

o.a. Oost Canada - Oost America

Atlantische Oceaan ZW

o.a. Argentinië - Uruguay - Brazilië

3.

Caribisch Gebied

4.

Middellandse Zee

5.

Rode Zee

o.a. Aruba-Bonaire-Curaçao Dominicaanse Rep. Venezuela - Guyana Suriname
o.a. Zuid-Frankrijk - Zuid & Oost Spanje Italië - Turkije - Griekenland - Kreta Malta - Noord-Afrika
o.a. Noordoost Afrika - Saoedi Arabië Jordanië

1.

Noordzee Gebied

6a.
6b.
6c.
6d.
7a.
7b.
8a.
8b.

Indische Oceaan NO

o.a. Thailand - Vietnam - West Jakarta

Indische Oceaan ZO

o.a. Cocos eilanden

Indische Oceaan NW
Indische Oceaan ZW

o.a. India - Maldiven - Sri Lanka - Somalië

8c.
8d.
9.

Grote of Stille Oceaan NW
Grote of Stille Oceaan ZW
Nood- Zuidpoolgebied

Indonesisch/Filipijnen Gebied
Australië N
Grote of Stille Oceaan NO
Grote of Stille Oceaan ZO

o.a. Seychellen - Madagaskar - Mauritius Mozambique
Indonesië - Filipijnen - Oost Jakarta
Noord Australië
West Amerika - West Canada - West
Mexico - Colombia
Zuid-Amerika
o.a. Oost Rusland - Japan - China
o.a. Nieuw-Zeeland - Micronesië
NOORD = o.a. Groenland - eilanden
Barents Zee ZUID = o.a. Antarctica - Zuid
Australië

Gebruikte afkortingen:
* NO = (ten) Noordoost (-en van) - ZO = (ten) Zuidoost (-en van)
* NW = (ten) Noordwest (-en van) - ZW = (ten) Zuidwest (-en van).◼
Bron: Handboek “Gevaarlijke Zeedieren” van John Serton & Jos Groenen & Wikipidea
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• Geografische spreiding met de diersoorten waar ze werden opgemerkt.

Bron: Handboek “Gevaarlijke Zeedieren” van John Serton & Jos Groenen
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Bijlage 3 – Begrippen uit de Mariene biologie.

1. Wat verstaat men onder “ecologie” – “biotoop” en “biocenose”?

2. Hoe en waarom bestaat de samenleving onder de mariene dieren?

Bron: Uittreksels samenvatting NELOS-cursus Mariene Biologie
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•

Indeling van de besproken mariene dieren in het “DIERENRIJK”

Bron: Uittreksels samenvatting NELOS-cursus Mariene Biologie
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• Gevaarlijke “Ongewervelde Dieren”

Bron: Uittreksels samenvatting NELOS-cursus Mariene Biologie
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• Enkele typische kenmerken van de gevaarlijke “Ongewervelde Dieren”
De Sponzen – “PORIFERA”
De sponzen zijn onbeweeglijk vastzittende dieren meestal onregelmatig van vorm.
Ze komen voor in diverse kleuren. Enkele soorten komen voor in zoet water.
De spons bestaat meestal uit een verzameling van cellen die niet samengeordend zijn tot organen.
Het is een primitief dier, waarvan de grondvorm in het eenvoudigste geval een zak is met aan de buitenzijde
afgeplatte cellen die aaneensluiten.
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit plankton en organisch afval. Water gaat langst de kleine poriën naar
binnen en via grotere uitstroomopeningen naar buiten. Ze zijn in staat om actief een waterstroom op te
wekken, waardoor het voedsel uit het water gefilterd wordt.
De indeling van de sponzen gebeurt aan de hand van de bouw van de skeletnaalden.
De voortplanting kan gebeuren door:
Knopvorming, splitsing (afbrokkeling) ongeslachtelijk: bolletje dat zich van de moeder scheidt of
geslachtelijk, soms in hetzelfde individu. - (Goed regeneratievermogen)
(*) Spongine
Chemische stof die de stevigheid geeft aan de spons. Nauw verwant met zijde.
(*) Spikula
Kalk- of kiezelnaalden

De Weekdieren – “MOLLUSCA”
De weekdieren komen zowel voor in zee-, zoetwater als op het land. De grootte varieert tussen de 1mm
en 8m. Het lichaam is principieel bilateraal symmetrisch.
De mantel scheidt bij de meeste weekdieren kalk af waardoor ze beschikken over een beschermende
schelp, waar het zich in kan terugtrekken. Weekdieren ademen door kieuwen
Een weekdier bestaat in zijn grondvorm uit:
Een (welgevormde) kop – een ingewanden zak - een (brede sluip-) voet
– een (soms ontbrekende) mantel – een tongrasp (ook rasptong of “radula” (*) genoemd)
•

Twee-kleppigen:
Een tweekleppige schelp omsluit het lichaam.
Ze zijn allen voedselfilteraars.
• Buikpotigen
Goed ontwikkelde kop en voet brede kruipzool
De schelp, indien aanwezig, is spiraalvormig.
• Koppotigen (Inktvissen)
Dieren met duidelijk gescheiden kop en lichaam.
De kop is voorzien van acht of tien vangarmen met een of meerdere zuignappen. Het dier bezit zeer
goed ontwikkelde ogen. De schelp kan in- of uitwendig zijn of ontbreken.

(*) Hermafroditisme
Tweeslachtig, zo genoemd naar de zoon van God Hermes en de Godin Aphrodite.
Er komen zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsklieren voor in één individu.
(*) Radula
De tongrasp(rasptong) van de slakken en inktvissen met duizenden chitine tandjes.
(= voornaamste bestanddeel van het pantser en het uitwendig skelet van schaaldieren).
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De Neteldieren – “CNIDARIA”
(Vroeger ook de “holtedieren” - coëlenterata - genoemd)
De neteldieren zijn zeer eenvoudig gebouwd. (Zak = maag/darm met één holte (mond/aars). Het zijn
vleeseters of carnivoren.
Er bestaan twee verschijningsvormen:
* Vrij-levende medusa.
* Vastzittende poliepen.
Ze zijn variabel van vorm, doch hebben allen dezelfde grondvorm.
De mondopening (anale opening) is omringt met netelcellen op de tentakels.
Poliepen en medusa zijn door generatiewisseling met elkaar verbonden.
•

Hydroïdpoliepen: Leven tot op max 20m en zijn kolonievormend, de voortplanting geschiedt
ongeslachtelijk door vorming van kleine kwalletjes die vrij kunnen rondzwemmen.

•

Schijfkwallen: Bij schijfkwallen treedt een generatiewisseling op. Uit de bevruchte eicel ontstaat een
planula (= larve) welke na verloop van tijd zich op de bodem vastzet en zich verder ontwikkeld tot
een poliep. Door afsnoering worden aan de lopende band ‘ephyrae’ (= een stadium van de
levenscyclus van kwallen (geproduceerd, die zich ontwikkelt tot echte kwallen.

•

Bloemdieren: bestaan uit een poliep, ze leven zowel solidair als in kolonies.
De gastrale holte wordt verdeeld in tussenschotten waardoor 6 of 8 kamers ontstaan.
•

Acht-straligen: zijn geveerd en hebben een voetschijf dat een uitwendig skelet afscheidt
Hebben O2-rijk water nodig. Ze vormen strandriffen, worden later barrière riffen en uiteindelijk
atollen.

•

Zes-straligen: (of veelvoud) zijn niet geveerd.
- Zeeanemoon: solitair, kan zich verplaatsen!
- Zee anjelier: stukje voet splitst zich af, allen dezelfde kleur
- Steenkoralen: kolonievormend, zijn rif-bouwers van tropische zeeën.
- Cilinderrozen: zand/slijkkokerbuis soepel en beweegbaar.

•

Ribkwallen: In zee levende tere dieren, meestal vrij zwemmend in open water.
Ze hebben een doorzichtig geleiachtig lichaam en hebben geen netelcellen, (Plankton).
Indien vangdraden aanwezig worden deze gebruikt om hun prooi te vangen.

De Ringwormen – “ANNELIDA”
De grootte kan variëren van enkele mm tot meer dan een meter. Ze bezitten een langgerekt lichaam en
zijn verdeeld in segmenten. Er zijn vrij levende en vastzittende soorten. Sommige soorten zijn
parasitair. (*)
Er zijn hermafrodiete soorten.

(*) Parasiet
Een dierlijk of plantaardig organisme, dat zich voedt ten koste van een ander
organisme, de zogenaamde gastheer, waarop het een schadelijke werking
uitoefent
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De Stekelhuidigen – “ECHINODERMATA”
Deze dieren leven uitsluitend in zee.
Er zijn twee verschijningsvormen: ster- of cilindervormig.
De dieren bezitten een 5-zijdige radiale symmetrie.
Ze bezitten allen een onderhuids kalkskelet, welke het lichaam ondersteunt en vorm heeft. De maag
wordt naar buiten gebracht om zich te voeden. Uitwendige bevruchting.
Zeelelies en Haarsterren:
Vijf-stralig, gevederd. De zeelelies zijn vastzittende dieren (sessile) terwijl de haarsterren vrij levend zijn
(sedentaire).
•

Zeesterren:
Hebben vijf vertakte armen. In deze soort kennen we vleesetende (carnivoren) en plantenetende
(herbivoren) soorten.

•

Slangsterren:
Hebben een sterk afgeplatte lichaamsschijf, met al dan niet vijf vertakte armen. Voedsel bestaat uit
microscopisch plantdeeltjes en Plankton Het zijn hoofdzakelijk aaseters. Ademhalingsstelsel; voetjes
van het abulacraal stelsel (*).

•

Zee-egels:
De dieren bezitten een skelet van kalkplaatjes die elkaar aansluiten en de vorm geven. De bol is bezet
met stekels. De bevruchting gebeurt in het eieren in het vrije water.

•

Zeekomkommers:
De huid is leerachtig en versterkt met kalkplaatsjes. Alle zeekomkommers voeden zich met microorganismen.

(*) Ambulacraal stelsel
Watervatenstelsel. Het is een buizenstelsel bestaande uit een rond de darm gelegen
ringkanaal van waaruit vijf radiair-kanalen verlopen, gevuld met lichaamsvloeistof of
zeewater. Kenmerkend voor stekelhuidigen als zeesterren en -egels. Vanaf het ringkanaal
verloopt ook het steenkanaal, dat via een van gaatjes voorziene kalkplaat
(madreporenplaat) in verbinding staat met de buitenwereld. De uitstulpingen van de
radiair-kanalen (ambulacraal-voetjes) dienen voor de voortbeweging. Het zijn kleine, van
zuignap voorziene tentakeltjes. Aan de binnenkant van het ringkanaal liggen de
lichaampjes van Tiendemann, waarvan de functie onbekend is.
Bron: Uittreksels samenvatting NELOS-cursus Mariene Biologie
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Bijlage 4 – Aanbevelingen voor uitbreiding van een gewone EHBO hulp-set.
Ter info
Tijdens de opleiding EHBO en/of specifieke EHBO-duikongevallen en als hulpverlener leert men omgaan
met de inhoud van een EHBO-koffer. Ook krijgt men adviezen voor de samenstelling hiervan.
Afhankelijk van het niveau van de opleiding van de hulpverlener en het doel kan de koffer uitgebreid
worden. Op ver afgelegen gebieden kan de tussenkomst van gespecialiseerde hulp soms lang op zich
wachten en is het aanbevolen – met voldoende kennis – de klassieke EHBO-koffer uit te breiden.
Het is handig een (geplastificeerde) inventaris-kaart aan de samengestelde koffer toe te voegen met
daarop de benaming van de artikelen – het aantal – doel en wijze van gebruik. Daarenboven is het sterk
aangeraden de artikelen in een hermetisch verpakking te bewaren.
Controleer regelmatig de inhoud van de koffer – kwaliteit van de producten – houdbaarheidsdatum!
De tussenkomst van de hulpverlener mag geenszins de tussenkomst van gespecialiseerde hulp vervangen!

Aanbevolen Materiaal

Foto’s: Peter Laaracker

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

(Neutrale) Zeep
Oogwassingsfles – “Fysiologisch water”
Kleefpleister 2.5cm
Scheerzeep/scheermes
(Instant) “Coldpack”
Been- en armspalk
Injectiespuit – zonder naald –
Pincet (splinter)
Stuk plastic 20-30cm
Zilversoda (natriumcarbonaat - 500g)
Stevige handschoenen
Zuiveringszout (natriumbicarbonaat- 125g)
Zacht borsteltje
Isothermisch deken (min 2 stuk)
Huishoudazijn (2l)
“Ontsmettingsalcohol” (70% - 30ml)
Betadine jodium® of Sterilon® (30ml
Betadine Scrub® (120ml)
Hydrofiel zwachtel (diverse afmetingen)
Elastische zwachtel 6 en 8 cm (elk 4 stuks)
Wondverbanden (diverse maten)

Ter Info
• Fysiologische water: is een oplossing van 0,9 % NaCl (9 gram keukenzout per liter) in water;
• Ontsmettingsalcohol of “Isopropyl-alcohol” =70% alcohol;
• Natriumcarbonaat, ook wel bekend als soda, is een anorganische verbinding met als bruto-formule Na2CO3.
De zuivere stof komt voor als een wit hygroscopisch poeder, dat goed oplosbaar is in water.
• Hoe maak ik een sodabadje? Voor een sodabadje, kook eerst wat water, voeg daar natuurzuivere soda aan
toe. Sodabadje voor een vinger of een teen is één eetlepel soda op 1 liter water voldoende. - Een zakje
sodakorrels is gewoon bij de drogist te koop.
• Natriumbicarbonaat, dubbelkoolzure soda, wordt gebruikt als zuiveringszout, is een witte kristallijne stof
die ook bestanddeel van maagtabletten tegen brandend maagzuur
Bron: Handboek “Gevaarlijke Zeedieren” van John Serton & Jos Groenen
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Bijlage 5
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Samenvatting – Wat te doen na contact met …

… een Gevaarlijk Mariene Dier? …
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