
E.H.B.O. 
 
Bij de term, een gekneusde rib, bedoelen we niet de rib  

zelf die gekneusd is, maar het weefsel rond de rib.  

Het ontstaat vaak door een harde klap of stoot tegen de borstkas. 

Ook kunnen de ribben breken. Ga bij twijfel naar 

de huisarts of bel bij ernstige ademhalingsproblemen 112. 

Symptomen gekneusde ribben 

• Pijn op de plaats van de kneuzing. 

• Pijn bij ademhaling, praten, lachen, hoesten en andere 

bewegingen zoals lopen of armen bewegen. 

• Een bloeduitstorting (blauwe plek) en zwelling, stijfheid of 

tintelingen. 

• Oppervlakkig ademen door de pijn. 

Gekneusd of gebroken 

Voor de eerstehulpverlener (EHBO'er) is het lastig om te bepalen  

of het slachtoffer gekneusde of gebroken ribben heeft en wat de 

schade in de borstkas is. 

Gekneusde ribben kun je net als elke andere kneuzing  

koelen om pijn en zwelling tegen te gaan. 

Hoe lang en hoe herstellen 

Het herstel duurt ongeveer 5 tot 10 weken. Dit herstel kan alleen 
door rust. Tegen de pijn kan door een arts pijnstillers  

voorgeschreven worden. Is de oppervlak van de gekneusde ribben 
groot, zijn ze gebroken of heeft het slachtoffer veel klachten dan kan 

een ziekenhuis opname nodig zijn. 

  

 

      Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora  

Jaargang 14 editie 05                                 Ervaert 1 D 3840 Borgloon 

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

 

❖ Nationale Training 08/05/22 te Glabeek van 10u00 tot 11u30. 

            Sporthal Ter Linden Tiensesteenweg 169 A 3380 Glabeek. 
❖ Tegemoetkoming mutualiteit 2022. Op onze website kan je de 

formulieren downloaden om te laten invullen.  

Er blijft natuurlijk ook onze website.  

 

De redactie 

 

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur het zeker 

door naar onderstaand emailadres.               

 

Email: yvan.duerinckx@skynet.be 

            tommy.hoebregs@telenet.be 

 

Website: www.jiujitsu-chikara.be 
 

            

https://ikehbo.nl/eerste-hulp-bij-ongelukken/botbreuken-ontwrichting/gebroken-rib.php
mailto:yvan.duerinckx@skynet.be
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Enkele sfeerbeelden NT Sint-Truiden 03/04/2022. 
 

 
 

           

 Technieken toelatingsproef VTS 
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                                                                                                                      Met dank aan Yves 


