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Stuurman loopt meeste risico
Voor wie van plan was deze zomer te gaan zeilen: Floris Oud, coassistent in het 
AMC en offshore wedstrijdzeiler, deed onderzoek naar spoedgevallen en medische 
zorg tijdens de Volvo Ocean Race 2011-2012.

“With their bodies pushed to the extreme 
as they encounter sleep deprivation, tem-
peratures ranging from sub zero to over  
40 Celsius, dangerous conditions including 
15 meter waves and hurricane-force winds, 
combined with a 2 to 9 kg weight loss – 
most muscle wastage- on any given leg 
injury and illness are part and parcel of the 
Volvo Ocean Race.” (Passage uit verslagleg-
ging van Volvo Ocean Race 2011-2012, 
New Zealand Times)

Wat hield je onderzoek (gedaan in het 
kader van je studie) naar de medische 
incidenten tijdens de Volvo Ocean Race 
precies in?
Het was een retrospectieve observatio-
nele studie naar de medische incidenten 
(trauma en niet-trauma) bij de beman-
ning tijdens de 2011-2012 Volvo Ocean 
Race (met medewerking van Medical 
Support Offshore Ltd.). In totaal deden 
zich 601 incidenten voor: 285 trauma’s 
en 316 niet-trauma’s. De meest voorko-
mende, trauma-incidenten waren aan de 
rug (64 incidenten), pols of onderarm 
(39) en schouder (38). Huidproblemen 
(60) en ‘gunwale bum’ (47; een pijnlijke 
uitslag op het lichaam, voornamelijk 
het zitvlak, ontstaan door lange tijd in 
vochtige zeilkleding door te brengen) 
kwamen het meest voor als niet-trauma 
incidenten. De meeste incidenten werden 
gerapporteerd op de eerste etappe door 
de zuidelijke Atlantische oceaan en op 
de één na laatste etappe in de Noord-
Atlantische oceaan (figuur 1). Ook 
hebben we gekeken naar welke beman-
ningposities het meeste risicovol zijn. Dit 
bleken de stuurman (191) en de voordek-
ker (137) te zijn (figuur 2). De stuurman 
staat soms uren achtereen geconcentreerd 
in dezelfde houding waardoor RSI-
achtige klachten kunnen ontstaan. Het 
voordek is het meest blootgesteld aan 
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de elementen. Traumagevallen komen 
op het voordek dan ook het meest voor. 
De bemanning daar heeft de taak om de 
zeilen tijdens de wissels snel en zonder 
problemen naar boven en beneden te 
laten. Daarnaast is de voordekker meestal 
degene die de mast in gaat als dat nodig 
is, zonder dat de boot vaart mindert.

Wat zijn de grootste gevaren op open zee 
bij offshore racen?
Harde wind, hoge golven in combinatie 
met vermoeidheid en kou. Maar ook ijs-
bergen, rotzooi in het water (containers!) 
en walvissen kunnen voor grote problemen 
zorgen. Onderkoeling en bevroren tenen 
of vingers komen met name ’s nachts en 
dichtbij de Zuidpool geregeld voor. In 
het warmere weer vormen uitdroging en 
zonnesteek een risico. Gelukkig komt het 
maar zelden voor, maar het ergste dat je 
kan overkomen is man over boord. 

Hoe wordt de medische zorg aan boord bij 
offshore racing gewaarborgd? 
Medische zorg voor wedstrijdjachten op 
zee bestaat uit drie elementen: medische 
kits op maat, specialistische training en 
telemedical support. De medische zorg 
moet samen met artsen en trainers worden 
voorbereid door een aantal bemannings-
leden. De nadruk van de training ligt op 
het zelfstandig uitoefenen van bepaalde 
medische handelingen, zoals lichamelijk 
onderzoek, hechten en infuus aanleg-
gen. Zelfredzaamheid is hierbij van groot 
belang, een ambulance kan niet even 
gebeld worden. De enige mogelijkheid tot 
hulp van buitenaf is contact leggen met de 
wal voor advies. Een goede VHF-radio- en 
satellietverbinding zijn hierbij essentieel.

Heb je weleens zelf offshore een medische 
spoedsituatie meegemaakt? 
Ondanks dat ik zelf voordekker ben, 
is mij gelukkig nog nooit iets ernstigs 
overkomen. Wel hebben zich incidenten 
voorgedaan bij andere bemanningsle-
den terwijl ik aan boord was. Tijdens 

de Fastnet race (608 zeemijl van Zuid 
Engeland rondom Fastnet rock, ten zuiden 
van Ierland, en terug) werd een beman-
ningslid ziek door een opspelende infectie. 
In overleg met een bevriende arts aan 
de wal hebben we besloten hem zo goed 
mogelijk te behandelen met NSAID’s en 
antibiotica, die we aan boord hadden. 
Verder hebben we de race-organisatie op 
de hoogte gesteld en een plan gemaakt 
om, indien nodig, havens binnen te lopen 
of naar een positie te zeilen waar hij met 
een helikopter geëvacueerd zou kunnen 
worden, mocht zijn conditie verslechte-
ren. Gelukkig konden we, allen in goede 
gezondheid, de race uitzeilen.

Volvo Ocean Race: wat is het maximum 
aan medische zorg die geboden kan worden 
aan boord? Hoe zijn deze boten uitgerust?
Aan boord zijn twee koffers met ver-
bandmaterialen en medicijnen. Door de 
intensieve training en telemedical support 
kan veel aan boord worden gedaan, denk 
aan hechten of stapelen, repositie van 
luxaties, gipsen en intraveneuze toediening 
van medicatie. Maar het blijft een wed-
strijdboot met getrainde ‘leken’. Een AED 

bijvoorbeeld of zuurstof gaan niet mee aan 
boord. Dat een AED niet mee aan boord 
wordt genomen, is overigens een bewuste 
keuze. Aan boord kan na het gebruik van 
een AED niet de noodzakelijke vervolg-
behandeling plaatsvinden in de zin van 
intubatie, beademing of toediening van 
intraveneuze bloeddrukondersteunende 
medicatie. Daarnaast is fysieke hulp van 
buitenaf  meestal uren, zo niet, dagen ver-
wijderd van de boten. 

Je bent nu coassistent, maar ook profes-
sioneel zeiler. Al een definitieve keuze 
gemaakt..?
Ja, in de toekomst wil ik beide blijven 
combineren. Mijn interesse gaat uit naar 
een specialisme waarvan acute zorg een 
groot onderdeel uitmaakt. De eigenschap-
pen die nodig zijn om een goede offshore 
zeiler te zijn, zoals beslisvaardigheid, pro-
bleemoplossend vermogen en het goed 
kunnen samenwerken in een team, komen 
eveneens van pas in medisch acute situa-
ties. Het begeleiden van zeilteams zal een 
mooie aanvulling zijn op mijn werk als 
arts. Daarnaast is een ervaren arts en zeiler 
natuurlijk een gewild bemanningslid.

Floris Oud
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