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Wat is het “Harness Suspention Trauma”? 

Slachtoffer hangt meer dan 10 minuten onbeweeglijk in zijn 

gordel            bloed kan niet goed meer vanuit de benen  

naar boven gepompt worden omdat de anti-graviteitsspieren  

in de benen niet meer werken. 

Gevolg : 

 bloedsomloop wordt verstoort   

 bloeddruk zakt 

 zuurstofniveau daalt 

             begin van een HST 

 

Gevolg : verlies van bewustzijn en tenslotte hardstilstand! 
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Indien het slachtoffer nog bewust is maar onbeweeglijk blijft wegens vermoeidheid, 
hypothermie of een technisch probleem treden de volgende symptomen op : 
 
duizeligheid, misselijkheid 
snelle daling van bloeddruk en hartslag 
 
Indien een interventie niet dadelijk kan 
gebeuren moet het slachtoffer  
kost wat kost zijn benen bewegen 
om de anti-graviteitsspieren te laten werken. 
door bvb te steunen op een voetlus. 
 
 
 
Eens op de vaste grond mag het slachtoffer niet gaan liggen (wel zitten)! 
 
Indien het slachtoffer onbewust is wegens een begin van een HST, 
een slag van een object of flauw gevallen is door de stress,  
moet deze binnen de 5 minuten in een zitpositie gebracht worden en liefst  
vrij van alle gordelcompressie!  
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De oncomfortabele houding van een onbewust persoon in zijn gordel,  
zorgt voor een slechte bloedcirculatie en een onvoldoende  
zuurstoftoevoer van de hersenen. De vitale functies van het slachtoffer 
staan op spel! 



  

Wat is het grootste gevaar bij een “gordelsyndroom” tijdens de interventie? 
 
Het bloed in de benen is 60% van  
het totale bloedvolume. 
 
Het slachtoffer in een horizontale positie  
brengen kan tot een hardstilstand leiden  
wegens het brutaal terugkomen van het  
bloed in het hart! 
 
Opm. Wegens een accumulatie van toxinen  
in het bloed kan het slachtoffer zelfs nog  
overlijden na enkele dagen. 
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Welke gevolgen voor het canyoningen ? 
 
Een eerste reactie om het gordelsymdroom te vermijden is het gebruik maken van 
ontkoppelbare systemen voor het afdaaltouw. Maar deze maatregel  is enkel 
voldoende voor eenvoudige canyons.  
 
Voor complexe obstakels en grote 
gefractioneerde afdalingen moet  
het slachtoffer zo vlug mogelijk in  
een bijna foetushouding gebracht  
worden op het touw.  
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtoffer in juiste positie brengen 
 Eventuele andere trauma’s (bloeding, …) verzorgen 
 Slachtoffer naar een veilige plaats brengen 
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