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Samenvatting
Dit document onderzoekt de factoren zoals de achter-
grond en symptomen van verwondingen die ontstaan 
zijn door werken met een hogedruk apparatuur, in het 
bijzonder het vaststellen van personen die het meeste 
risico lopen en hoe zo’n verwonding behandeld moet 
worden.

Verwondingen veroorzaakt door indringing komen 
incidenteel voor. Als deze zich toch voordoen gebeurt 
dit bij een druk hoger dan 6,9 bar. Enkele voorbeel-
den van stoffen (maar niet gelimiteerd tot) zijn olie, 
vet, verf, verfverdunners, water en lucht. Personen 
die het meeste risico lopen zijn niet alleen diegenen 
die hogedruk slangen en/of hogedruk leidingen 
vervangen, het kan een ieder betreffen die met water, 
hydraulisch en/of pneumatisch hogedruk apparatuur 
werkt.

Doel van dit naslagwerk is een algemeen besef en 
inzicht te ontwikkelen met betrekking tot:

de achtergrond van hogedruk injectie verwondin-4	

gen
het aantal gevallen dat is behandeld in het zieken-4	

huis
het identificeren van personen die het grootste risico 4	

lopen voor dit soort verwondingen
symptomen die voorkomen bij het slachtoffer4	

de waarschijnlijkheid van een amputatie in relatie 4	

tot de soort geïnjecteerde vloeistof en de plaats van 
verwondingen
de mogelijke gevolgen van een hogedruk injectie 4	

verwonding

Bij het opstellen van dit naslagwerk werd duidelijk dat 
er drie fases zijn in het natuurlijke verloop van hoge-
druk injectie verwondingen en dat het uiteindelijke 
resultaat afhangt van verschillende factoren.

Dit naslagwerk is een weergave van betrokkenheid 
en plichtsbesef van FEDA in de richting van dit soort 
hogedruk injectie verwondingen, ten einde de veilig-
heid te verhogen. Tevens is dit een richtlijn hoe de 
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branche met deze verwondingen om kan gaan. Dit 
is een vertaling van het ‘Fluid Injection Emergency’ 
boekje, gemaakt door de Engelse brancheorganisatie 
BPFA en waar geen Nederlandse data gegevens of 
onderzoeken gevonden zijn, verwijzen we naar de 
Engelse Facts & Figures.

Dit document bevat 5 bijlagen die van grote waarde 
kunnen zijn bij het behandelen van een verwonding 
die ontstaan zijn door hogedruk injectie.
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