7.3. Kampvuur
Algemeen
Voorbeeld
Tijdens een hike-tocht is het dan zo ver. De regen valt
met bakken naar beneden. Het duurt niet lang, of het
grootste deel van de groep is doorweekt. Er wordt
besloten om een bivak op te bouwen, waar
vervolgens de kleren gedroogd kunnen worden met
behulp van een kampvuur. Vuur vormt een ware
vriend in een survivalsituatie en in een hopeloze
situatie geeft de warme gloed van een kampvuur
weer hoop. Vuur kan gebruikt worden voor het
produceren van warmte, koken, het drogen van
kleding, het geven van signalen en is bovendien een
belangrijke psychologische factor in een
survivalsituatie.
Vuur heeft echter ook een andere kant. Vuur kan zich
uitbreiden en zo gigantische branden doen ontstaan en
vuur veroorzaakt brandwonden. Aangezien dit een map
is voor veiligheid, wordt ingegaan op die ‘andere kant’
van vuur.
Brand
Brand = brandstof + zuurstof + temperatuur
Zuurstof is er altijd want die zit in de lucht, een
voorbeeld van brandstof is hout en voldoende warmte.
Hoeveel warmte je nodig hebt, hangt af van de
brandstof. Een brandstof als benzine bijvoorbeeld heeft
maar heel weinig nodig om te ontvlammen. Bij hout zul
je wat meer je best moeten doen om de boel aan de
gang te krijgen. Het vuur zal warmer worden als je meer
zuurstof toevoert. De andere kant van de medaille is
dan, dat je wel sneller door je brandstof bent. Met
minder zuurstof brandt het minder hard, en zal het vuur
gaan gloeien.
Doven
Als stoker ben je verantwoordelijk voor het netjes
achterlaten van de stookplaats. Een brand blussen doe
je door 1 van de 3 factoren uit te schakelen.
Zorg ervoor dat het vuur helemaal uit is op het moment
dat je vertrekt.

Denk niet dat die laatste paar gloeiende kolen
onschadelijk zijn. Een licht briesje kan de smeulende
kolen alweer doen ontvlammen en zo kan het hele vuur
weer oplaaien. Zorg dus dat het vuur goed wordt
gedoofd met water of zand. Als je met water blust, leg
dan het vuur eerst uit elkaar en blus dan de
afzonderlijke blokken. Let er goed op dat er geen
boomwortel of heide die kan gaan smeulen in de grond
zit.
De vuurplaats
De meest geschikte en veilige stookplaatsen zijn:
- Kale zandplaten;
- Droge beddingen;
- Tussen rotsen;
- Een stukje strand.
Enkele aandachtspunten:
- Houdt rekening met de wind. De vonken van het
kampvuur mogen niet in contact komen met
heidevelden of (naald)bos.
- Houdt rekening met de beplanting, overhangende
takken en boomwortels in de grond.
- Hou afhankelijk van de grootte van het vuur
minimaal zes meter afstand van brandbare
materialen.
- Wanneer je wil stoken op een bedekte ondergrond
van afgevallen bladeren, dennenappels en takjes,
verwijder dan eerst de brandbare voorwerpen.
- Op heidegrond zul je de deklaag met een schop
moeten verwijderen, om zodoende een brandvrije
zandplaat te creëren.
Bestudeer de grond dus telkens grondig met het oog op
brandbaarheid.
- Zorg bij kampvuren altijd voor een emmer water.
Hiermee kun je het vuur doven of iemand met
brandwonden helpen.
- Voordat je met je groep aan een kampvuur begint,
kijken welke kleding er door iedereen gedragen
wordt: een fleecetrui bijvoorbeeld is lekker warm als
je 's avonds een vuurtje moet opbouwen, maar smelt
heel snel als het warm wordt.
Laat iedereen liever een paar lagen
veiliger kleren aandoen.
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Brandwond herkennen
Het is voorstelbaar, dat er ondanks alle
veiligheidsmaatregelen toch iets fout gaat, bijvoorbeeld
dat iemand zich brandt. Hoe herken je een brandwond?
Een overzicht van een eerste-, tweede- en
derdegraadsverbranding om de ernst van de
verbranding te kunnen inschatten.
1ste graads
2de graads

3de graads

Rode verkleuring van de huid
Gezwollen en heel pijnlijk
Blaren onder de huid
Vernietiging van huidcellen; van
oppervlakkig tot diep
Verkoolde huid, kan echter ook rood of
wit zijn
Niet meer pijnlijk in verband met
verbranding zenuwuiteinden droog

Bij een brandwond geldt:
Eerst water, de rest komt later!
Waarom moet er water op een brandwond? Door te
koelen:
+ Het verlicht de pijn;
+ Het vermindert de zwelling;
+ Het vermindert de kans op infectie;
+ Het remt de verbranding in de diepte;
+ Het laat de wond sneller genezen;
+ Het voorkomt medische behandeling.

Brandwond behandelen
1) Breng jezelf niet in gevaar.
2) Breng het slachtoffer weg van de brandhaard.
3) Stel dat kleding van het slachtoffer brandt, leg hem
dan neer en rol hem over de grond. Met een deken
of water kun je de vlammen doven.
4) Probeer zo snel mogelijk te koelen met water.
Het ligt misschien voor de hand om de kraan wijd open
te zetten en koud water op de wond te storten. Dat is
niet verstandig. Koud water kan leiden tot onderkoeling
en hard stromend water kan pijnlijk zijn. – 112BHV
Tips behandelen brandwond NIBHV
- Koel minimaal 10 minuten met zacht stromend
lauw water óf gebruik een hydrogel
kompres/verband.
- Smeer niets op de wond!
- Tweede of derdegraads? Na het koelen met een
niet vastklevend gaas of theedoek afdekken.
Let op! Boter en melk zijn absoluut uit den boze
bij de behandeling van brandwonden!
Kleine brandwonden die niet verder dienen te worden
nagekeken door een arts, kun je verder verzorgen met
een brandwondenzalf, waarna je de brandwond steriel
afdekt.
Mag je kleren verwijderen?
Alleen kleren die eenvoudig verwijderd kunnen worden.
Onderneem geen pogingen om ingebrande kleren
verder te verwijderen. Bij vastgeplakte kleding maak je
de kleding alleen nat.
Tips toedekken slachtoffers
Slachtoffers van brandwonden koelen snel af, omdat
de temperatuurregeling van de huid niet meer
functioneert. Dek het slachtoffer dan toe.
Alarmeer professionele hulp bij:
- Brandwonden met blaren;
- Brandwonden in de buurt van gewrichten vanaf
tweedegraads;
- Brandwonden met een aangetaste huid;
- Verbrandingen in het gezicht;
- Een brandwond door een chemisch product;
- Een brandwond door elektriciteit.
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