
 

 

 

 

 

 

 

 

Het aanleggen van een knevel is synoniem voor het afbinden van een lidmaat. Het is uiterst 

zelden nodig om een knevel aan te leggen: enkel in volgende gevallen wordt een knevel 

gebruikt om bloedingen aan de ledematen te stelpen: 

 

 een open botbreuk met een hevige bloeding;  

 een wonde met een vreemd voorwerp en een hevige bloeding, waarbij druk naast het 

voorwerp onvoldoende bloedstelping geeft;  

 afrukking met een hevige bloeding;  

 zeer grote wonden met een hevige bloeding, waarbij geen efficiënt drukverband aan 

te leggen is (bv. wonde over de volledige voorarm);  

 het lidmaat zit gedurende lange tijd onder een zware last gekneld;  

 geen enkele andere methode kan de bloeding voldoende stelpen.  

 

Een knevel moet minstens 3 centimeter breed zijn en aangelegd worden aan een lidmaat 

met slechts één bot (dijbeen, bovenarm), zo kort mogelijk bij de wonde, tussen de wonde 

en het hart. We kunnen hiervoor een smalle das gebruiken, maar eveneens bv. een stuk 

linnen. Het gevaar bij het aanleggen van een knevel is dat achterliggend weefsel van de 

bloedsomloop afgesloten wordt, geen zuurstof krijgt en afsterft Daarom is de knevel na 

een tijdje erg pijnlijk voor het slachtoffer. Een afbinding van 2 uur kan fataal zijn voor 

het lidmaat. Bij het lossen komen bovendien allerlei afval- en afstervingsstoffen vrij in de 

bloedsomloop en die kunnen andere organen (bv. nieren) levensgevaarlijk aantasten. Maar 

ook ter hoogte van de knevel zelf kunnen, door grote druk, beschadigingen van spieren en 

zenuwen optreden. Een knevel die eenmaal is aangedraaid, wordt niet meer gelost door de 

nijverheidshelper. 

 

Deze fiche kan iemands  leven 

redden, lees hem aandachtig 

Afbinden 



De knevel wordt best op 

de kledij aangebracht. 

Knoop een das van 

minstens 3 cm breed 

boven elleboog of knie, en 

leg een dubbele knoop. 

Verwerk daarin een 

voorwerp waarmee je kan 

draaien (pen, stokje, ...). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Meer informative kan je steeds vinden op: www.hetvlaamsekruis.be 

Draai met dat voorwerp totdat de bloeding 

ongeveer gestopt is (druppen is toegelaten). 

Sla beide uiteinden van   de das om het 

draaivoorwerp en knoop langs onder. Noteer de 

letter T en het uur van aanleggen op het 

slachtoffer. 


