Medische evacuatie zwaar gewonde Loods
bij Terneuzen

Samenwerkende hulpdiensten hebben maandagochtend een zwaargewonde loods
geëvacueerd van een vrachtschip.
De Loods is per helikopter naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Het 200 meter lange
vrachtschip STAR GRIP is van Antwerpen onderweg naar IJmuiden.
Net voor Terneuzen komt de aanwezige loods ten val en raakt zwaar gewond. De man heeft
waarschijnlijk meerdere botbreuken en voor een interne bloeding wordt gevreesd.
De bemanning van het vrachtschip roept hulp in en vaart langzaam naar de Put van
Terneuzen om daar evacuatie mogelijk te maken.

Hulpverlening komt snel op gang. Naast de KNRM reddingboot van Breskens worden ook
diverse ambulances en een traumaheli met een mobiel medisch team opgeroepen. (Video
van de Sea King interventie: zie onderstaande link.)

https://www.youtube.com/watch?v=vRisEBlRiwE

Tevens gaat ook de bergingsmaatschappij Multraship ter plaatse om hulp te bieden. Reddingboot
ZEEMANSHOOP wacht op het ambulancepersoneel uit Oostburg en zet dan met de grootste spoed
koers naar Terneuzen.
De PATROL van Multraship haalt het ambulancepersoneel op van het sluizencomplex en gaat ook
richting de STAR GRIP. De PATROL en de ZEEMANSHOOP komen vlak na elkaar ter plaatse. Beiden
zetten ambulancepersoneel over op het vrachtschip. Van de reddingboot gaan ook enkele
opstappers mee om te assisteren.
Terwijl de ZEEMANSHOOP en de MULTRATUG 26 ter plaatse blijven, vaart de PATROL
terug om het mobiel medisch team van de traumaheli in Terneuzen op te halen. Even later
worden deze ook aan boord gezet.

Nadat de Loods gestabiliseerd is, komt de gealarmeerde Sea King van de Belgische
luchtmacht ter plaatse. Deze zet een brancard en personeel op het vrachtschip. De patiënt
wordt gereed gemaakt voor transport en even later door de heli van boord gehoist.
De Sea King vliegt vervolgens met spoed door naar het Ziekenhuis in Terneuzen.
De MULTRATUG 26 gaat langszij om als platform te dienen voor de terugkerende
hulpverleners. De PATROL en ZEEMANSHOOP nemen alle medische hulpverleners weer
aan boord en zetten koers naar hun thuishaven. De evacuatie op de Westerschelde is prima
verlopen en wederom een goede samenwerking tussen medische hulpdiensten, KNRM en
bergingsmaatschappij Multraship. Over de toestand van de loods is verder niets bekend.
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