LOTUSLEERBOEK ADDENDUM

EIKENPROCESSIERUPS
•
•
•
•

Benodigdheden:
• Wondbodempasta
• Dunne kwast met
stevig haar
• Vochtig doekje

Rups van de eikenprocessievlinder
Leeft op eiken, eet eikenblad
Komt in heel Nederland voor
Verspreidt brandhaartjes die irritatie veroorzaken

Symptomen
De brandhaartjes veroorzaken huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk en
heel soms ook braken, duizeligheid en koorts.
Wijze van grimeren
Licht rode, eventueel licht gespikkelde (plaats van haartjes rups) verkleuring
van de huid met lichte krabeffecten. Maak met de kwast kleine puntjes en
(krab)strepen, vervaag deze vervolgens met het vochtige doekje.

KWALLENSTEEK
• Netelcellen
• Jeuk
• (Paniek)

Benodigdheden:
• Wondbodempasta
• Dunne kwast met
stevig haar
• Vochtig doekje

Een kwal is een bepaalde vorm van vrij zwemmende holtedieren met een
zacht, doorschijnend, vaak fraai gekleurd klok- of parapluvormig lichaam en
tentakels. In de Noordzee komt vooral de oorkwal, de kompaskwal en de
blauwe haarkwal voor. Kwallen hebben netelcellen aan tentakels. Deze
netelcellen lijken op harpoentjes en vuren een ‘pijltje’ af de huid in, waardoor een branderig gevoel ontstaat.
Wijze van grimeren
Bij contact met kwal grimeren met rood afdruk aanraking (als bij
contactverbranding). Maak met de kwast grillige dunne strepen, vervaag
deze vervolgens met het vochtige doekje.

HERSENVLIESONTSTEKING
Een ernstig ziektebeeld dat door velerlei oorzaken kan ontstaan, bijv. als
complicatie bij verwondingen van het schedeldak en gekenmerkt wordt door
hoofdpijn, nekstijfheid en koorts.
Acteren en symptomen
Acuut begin met heftige hoofdpijn, bewustzijnsstoornissen, eventueel
verwardheid, vaak braken, later bewusteloosheid. Duidelijke nekstijfheid.
Vaak hoge temperatuur (koorts). Epileptiforme aanvallen kunnen
eveneens voorkomen.

LOTUSLEERBOEK ERRATUM

Blz. 52, 6e regel van onderen
Tweedegraads bevriezing: een bleek-grijze huidkleur met blarenviolet van kleur, stekende pijn en later
ontstaan blaren, veranderen in:
Tweedegraads bevriezing: een bleek-grijze huidkleur. De blaren, die pas later ontstaan (10 à 12 uur),
zijn violet van kleur, stekende pijn.
Blz. 133, 9e regel van boven
De mondhoek aan de aangedane zijde hangt etc., veranderen in:
De mondhoek aan de aangedane zijde (= locatie beroerte) hangt etc.

