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Vuurwerk bestaat uit

� Kruit

� Projectielen

� Explosie

Kruit

� Salpeterzuur

� Zwavel

� Koolstof

Projectielen

� Zwarte lading

� Omhulsel

Explosie

� Lichtflits

� Knal

� Luchtdrukverplaatsing

Lichtflits

� Hoge temperaturen

� 1e , 2e en 3e graadsverbranding

� Beschadiging van de ogen

� Zwarte roetresten

� Vrijkomen van kruitslijm



24-2-2013

2

Knal

� Gehoorbeschadiging

� Pijnlijke oren 
(vaak één oor i.v.m.
het wegdraaien van het hoofd)

� Verbijsterde houding slachtoffer

Luchtdrukverplaatsing

� Perforaties

� Blastletsels (eventueel shock)

� Gehoorbeschadiging 

� Oogbeschadigingen 

Vuurwerkletsels

� Rekening houden met fosforstoffen         

die misselijkheid veroorzaken

� Letsels aan de luchtwegen via de 

inademing

� Meer schade dan men in eerste 

instantie ziet en denkt

Mogelijke plaatsen letsels

� Ogen

� Vingers

� Gezicht

� Been

10

� Oren

� Handen

� Nek 

� Billen

Ogen 

Gelaat 
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Oren

Acteren 

� Door de hoge geluidsintensiteit 
ontstaat er pijn in beide oren die niet 
meer ophoudt 

� Slachtoffer grijpt naar een of beide 
oren

� Evenwichtsstoornissen
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Letsel aan de handen

Grimeren letsel vingers
Grimeren letsel vingers

� Gekozen vingers instrijken met gelatine

� Afpoederen

� Met nagelvijltje gelatine openmaken 

� Opengevallen plek roze/rood bewerken 
met grimas 504/505

of wondbodempasta
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Grimeren letsel vingers

� Randje ingedikt bloed 

aanbrengen

� Blarengel op andere 

vinger(s) aanbrengen

� Blaar afspuiten en modelleren 

Grimeren grof letsel

Grimeren grof letsel Grimeren grof letsel

Grimeren grof letsel Grimeren grof letsel
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Grimeren grof letsel

� Namaakweefsel op kleur op juiste 
plaatsen aanbrengen

� Voorsnijden namaakweefsel

� Scheurwonden “openleggen”   

� Wonden vullen met ingedikt bloed

� Glans wegnemen en geheel bijwerken 
met vuurwerkresten en/of Norit poeder

Grimeren letsel handrug

Grimeren verbranding handrug 

� Gelatine op juiste plaats aanbrengen

� Vormen / oprollen  van de gelatine

met een vet gemaakte vinger i.v.m. kleven

� Opengevallen plekken roze / rood  

bewerken met wondbodempasta

� Eventuele glans wegnemen

Grimeren handpalm

Grimeren handpalm

� Aanbrengen van de blarengel

� Goed alle zijden afspuiten met 
verbandspray

� Verbandspray direct afademen

� Blaar vormgeven 

� Vuurwerkresten en/of Norit poeder 
aanbrengen op de juiste plaatsen 

Benen, romp en billen
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DOE DIT THUIS NOOIT
NA
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Wie zijn billen brandt ….


