
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubblad 

Jiu-Jitsu CHIKARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 1 editie 4 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara 

Tijdens deze editie besteden we vooral aandacht aan hoe 

een beroerte door een bloedklonter te herkennen, want 

tijdig ingrijpen kan mensenlevens redden. 

Daarnaast enkele sfeerbeelden van een demo die de club 

heeft gegeven te Hannuit 

 

 

      De redactie 

Weet je een goed verhaal, ken je een gedicht, heb je mooie 

foto’s, stuur ze naar ons gekend email adres 

Email: tommy@ua-prisma.be 

 

     Demo gegeven door onze club te Hannuit 

     

                     

 

 

Trainingen :  dinsdag 19u30 – 21u00 

                       zaterdag 13u30 – 15u00 

Zelfs Patrick kent geen compassie 

met Jessica 

Wat een vader allemaal lijden 

moet 

Tja met Wilfried valt nu eenmaal niet te 

spotten 

Owee wie An aanvalt 



 

Beroerte door bloedklonter. Lees dit even het kan een leven redden !!! 

Het neemt slechts enkele minuten in beslag om dit te lezen. 

Tijdens een barbecue begon een vriendin te struikelen en viel lichtjes 

op de grond,  zij verzekerde iedereen dat zij in orde was (omstaanders 

boden aan om een ziekenwagen te bellen). Zij verklaarde dat ze maar 

enkel gestruikeld was over een steen door haar nieuwe schoenen. Zij 

werd geholpen om haar wat te verschonen en men gaf  haar een 

nieuw bord eten. Ondanks dat ze een beetje geschrokken was 

amuseerde Ingrid zich tijdens de rest van de namiddag.  

Ingrid's echtgenoot belde ons later op met de mededeling dat zijn 

vrouw naar het hospitaal werd gebracht en daar overleed. 

Zij had een beroerte gekregen tijdens de barbecue. Indien de 

omstaanders geweten hadden hoe een beroerte te herkennen, zou 

Ingrid waarschijnlijk nog onder de levenden zijn. 

Sommige schachtoffers van een beroerte sterven niet, maar belanden 

in hulpeloze, hopeloze omstandigheden. 

Neurologen zeggen dat als zij een slachtoffer van een beroerte binnen drie 

uur kunnen behandelen, de effecten van een beroerte totaal kunnen 

omgedraaid worden… TOTAAL!!! 

Het moeilijkste deel is het herkennen van een beroerte, de correcte 

diagnose stellen en de patiënt binnen drie uur medisch te behandelen, wat 

niet makkelijk lijkt. 

 

 

 

Beroerte door bloedklonter. Lees dit even het kan een leven redden !!! 

 Herkennen van een beroerte:  

Je hoeft slechts '4' stappen te onthouden G.A.S.T. 
  

G:GLIMLACHEN: Vraag de persoon om te GLIMLACHEN (de mondhoeken 

moeten beiden simultaan omhoog gaan). 

  
A: ARMEN OMHOOG STEKEN: Vraag hem de ARMEN ALLEBEI OP TE 

STEKEN(de armen moeten beide gelijktijdig en met dezelfde moeite omhoog 

te tillen zijn). 

  
S:  SPREKEN: Vraag de persoon om te SPREKEN, om een SIMPEL ZINNETJE TE 

ZEGGEN (Coherent, bv: 'Het is zonnig vandaag' er mag geen gebrabbel 

tussen zijn) 
 
T: Tong: Vraag de persoon om zijn tong uit te steken. Als de tong scheef 

trekt, als deze naar de ene of andere kant trekt, is dat ook een teken van 

een beroerte. 

  
Als hij of zij moeite heeft met eender welke van deze taken, bel dan 

onmiddellijk 100 of 112 en beschrijf de symptomen aan de dispatcher. 

Benadruk dat er haast is geboden ! 

Andere symptomen: 

• Volledige of gedeeltelijke verlamming van het aangezicht, arm 
of been aan één kant van het lichaam  

• Blindheid of troebel zicht, vooral in één oog  
• Plotse, hevige hoofdpijn  
• Onverklaarbare duizeligheid, evenwichtsstoornissen, vallen 

zonder aanleiding  
• Moeite om te spreken en om woorden te begrijpen  
• Ruimtelijke oriëntatiestoornissen  
• Kauwstoornissen  
• Verliezen van het bewustzijn  

 

 


