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VOORKOMEN VAN ONGEVALLEN EN EHBO
Deel: 1-2

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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Vraag 

 49  Wat is een stille getuige? 

 

 
 

 

Stap 3 - Geruststellen van het 

slachtoffer en zorgen voor beschutting 

Als je het slachtoffer benadert doe dit dan heel rustig. Zorg ervoor 

dat het slachtoffer rustig blijft. Vertel wie je bent en eventueel dat je 

EHBO hebt. Als het slachtoffer bij bewustzijn is en blijft dan is het 

belangrijk dat je precies vertelt wat je doet. Blijf zelf altijd praten. 

Het is belangrijk dat het slachtoffer je kan zien zonder dat hij zijn 

hoofd hoeft te draaien. 

 

Het is belangrijk dat het slachtoffer beschut ligt, maar verplaats het 

slachtoffer nooit. Leg bijvoorbeeld een deken over het slachtoffer als 

het koud is of gebruik een paraplu als het regent. 

 
Het ambulancepersoneel heeft dit meisje in 

een reddingsdeken (isolatiefolie) gewikkeld 

als bescherming tegen de kou 
 

 Vraag 

 50  Waarom is het belangrijk dat het slachtoffer rustig blijft? 

 

 

 
 

 

 

Stap 4 - zorg voor professionele hulp Als je de verwondingen hebt ingeschat ga je direct over tot het 

regelen van professionele hulp. Als een slachtoffer lichtgewond is, 

denk bijvoorbeeld aan een wond of schaafplekken, ga dan met het 

slachtoffer naar de eerste hulp in het ziekenhuis. Bel wel altijd van 

tevoren dat je eraan komt. 

 

Als je twijfelt over de verwondingen en het ziet er ernstig uit bel dan 

altijd 112. Als je alleen bij een slachtoffer bent, bel je zelf. Als er 

meer mensen zijn, geef dan iemand opdracht om 112 te bellen. Laat 

diegene altijd even terugkomen en aan jou doorgeven dat hij echt 

gebeld heeft. Blijf altijd rustig. 

 

Geef aan de hulpdiensten duidelijk door wat er aan de hand is en 

waar je bent. De centralist zal gerichte vragen stellen en je 

doorverbinden met de juiste hulpdienst. Blijf ook tijdens dit 

telefoongesprek rustig. Geef duidelijk aan wat het slachtoffer 

mankeert en hoeveel slachtoffers er zijn. 

 
Bel altijd 112 als je twijfelt over hoe erg de 

verwondingen bij het slachtoffer zijn 
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NOOD- EN HULPPOST 

 

Nood- en hulpposten Bij een evenement kan iemand onwel worden of er vindt een 

ongeval plaats. Om hier goed op te reageren wordt er vaak een 

nood- of hulppost neergezet; meestal een EHBO-post. Je kunt je 

indenken dat bij grote en middelgrote evenementen en activiteiten 

een EHBO-post nodig is. Dat is ook zo bij kleinere activiteiten als er 

een verhoogd risico is; bijvoorbeeld bij sportactiviteiten. Bij een 

kleine rommelmarkt rond de kerk is het niet direct nodig. 

 

Of er wel of geen EHBO-post moet komen, hangt onder andere af 

van het aantal verwachte bezoekers die tegelijkertijd aanwezig zijn 

op een evenement. Als de verwachting is dat er minder dan 

tweehonderd bezoekers tegelijk aanwezig zijn dan mag de 

organisatie zelf bepalen of ze een EHBO-post inrichten. Als er meer 

bezoekers worden verwacht dan wordt geadviseerd om een EHBO-

post in te richten. 

 

Voor de lunch die je gaat organiseren hoeft er geen EHBO-post 

ingericht te worden. Als de activiteit erg groot wordt met veel 

gasten, dan wel. Je moet er dus wel het een en ander over weten. 

 
Een EHBO'er moet op een EHBO-post 

aanwezig zijn om direct eerste hulp te kunnen 

verlenen 
 

  

Vraag 

 72  Is een EHBO-post altijd verplicht? 

 
 

 

 

Inrichting EHBO-post De inrichting van een EHBO-post moet voldoen aan diverse 

richtlijnen. Dit zijn regels die zijn opgesteld zodat iedereen precies 

weet wat er in een EHBO-post moet komen. 

• Het allerbelangrijkste is dat er een EHBO’er aanwezig is in de 

EHBO-post. De EHBO'er kan direct handelen zodra er een 

calamiteit is. 

• Daarnaast moet de EHBO'er goed bereikbaar zijn. Dit mag via 

een telefoon, maar kan ook met bijvoorbeeld een portofoon. 

Hierdoor kan iedereen de EHBO'er snel inschakelen als er iets 

aan de hand is. Snel handelen is vaak nodig bij een calamiteit. 

• De EHBO-post moet goed zichtbaar zijn. Iedereen moet weten 

waar de EHBO-post staat. Ook de hulpdiensten, zoals een 

ambulance, moeten direct zien waar de EHBO-post is en deze 

gemakkelijk kunnen bereiken. 

• De EHBO-post moet een verwarmde ruimte van minimaal vijf bij 

vijf meter zijn die wind- en waterdicht is. Het moet liefst een 

afgesloten ruimte zijn. 

• De ruimte moet goed toegankelijk zijn en er mogen binnen tien 

meter geen openbare toiletten zijn. 

• De ruimte moet afgeschermd zijn zodat de patiënt privacy heeft. 

 
De EHBO-post moet goed bereikbaar zijn voor 

de hulpdiensten 
 

  

 

 

 



 

D&P-TOTAAL VOORKOMEN VAN ONGEVALLEN EN EHBO (PM1) DEEL 1 

67 

KNEUZINGEN EN VERSTUIKINGEN 

 

Kneuzingen Je kent het allemaal wel. Je stoot je ergens aan en vervolgens heb je 

een fikse blauwe plek. Een blauwe plek betekent dat je een kneuzing 

hebt opgelopen. Onder je huid zitten spieren en bindweefsel. Als je 

je gestoten hebt dan heb je hier een kneuzing opgelopen. 

 

Bekijk het filmpje. 

    

Blauwe plekken 

 

 

 Vraag 

 87   

 
 

 

 
Koelen kan met een speciale icepack. Dit helpt 

tegen de pijn 
 

 

Als je een blauwe plek hebt dan is het verstandig om deze zo snel 

mogelijk te koelen. Koelen kun je op verschillende manieren doen: 

• koud water 

• koud washandje 

• ijsblokjes 

• coldpack 

 

Let er goed op dat je met een coldpack bijvoorbeeld niet 

rechtstreeks op de huid koelt. Leg er altijd iets tussen. Een theedoek 

of handdoek bijvoorbeeld. Koel nooit langer dan twintig minuten en 

herhaal eventueel als de pijn weer terugkomt. Het koelen is vooral 

bedoeld om de pijn minder te laten worden. 

  

Vraag  

 88  Waarom mag je iemand die pijn heeft en aan het koelen is 

nooit alleen laten? 

 
 

 

 

Verstuikingen Verstuikingen kom je vaak tegen bij bijvoorbeeld sporten in de zaal. 

Je springt en plotseling klapt je voet dubbel. Binnen de kortste keren 

wordt hij dik en later krijgt hij alle kleuren van de regenboog. 

 

Als je een verstuiking hebt dan zijn de banden die je gewrichten bij 

elkaar houden verrekt of gescheurd. Dit kan gebeuren doordat een 

voet dubbelklapt als je verkeerd afzet of als je niet goed landt. Een 

verstuiking noem je ook wel verrekking of verzwikking. 

 

De banden die om je gewrichten heen liggen zitten normaal 

gesproken zo om de gewrichten heen dat alles bij elkaar gehouden 

wordt. De enkelbanden houden bijvoorbeeld je voet en het 

onderbeen/de enkel bij elkaar. Op het moment dat je door je enkel 

zwikt proberen de banden dit te voorkomen. Net als bij een elastiek 

 
Als je voet dubbelklapt rekken de banden van 

je enkel op. Er  kunnen er scheurtjes ontstaan 

https://link.dp-totaal.nl/blauwe-plekken/
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BREUKEN EN ONTWRICHTING 

 

Botbreuken Een bot in je lichaam kan breken of scheuren, bijvoorbeeld als je valt. 

Een botbreuk is ontzettend pijnlijk. Een slachtoffer met een 

botbreuk kan vaak het lichaamsdeel waar de botbreuk zit niet of 

nauwelijks meer bewegen. Het slachtoffer zal bij een beenbreuk niet 

meer op het been kunnen staan. 

 

Soms kun je een botbreuk ook zien doordat het lichaamsdeel 

vervormd is. Probeer het gebroken lichaamsdeel zo goed mogelijk te 

ondersteunen en stil te houden. Een slachtoffer met een botbreuk 

moet direct naar het ziekenhuis. Daar kunnen ze een röntgenfoto 

maken om te zien wat er precies is gebroken. Als het slachtoffer niet 

meer in staat is om te staan dan bel je 112 en wacht je tot de 

ambulance komt. 

 
Op de foto zie je dat dit slachtoffer de 

onderarm heeft gebroken 
 

  

 

Bij een open botbreuk is de huid beschadigd. 

De kans op infecties is groot 

 
 

Soms kan een breuk zo heftig zijn dat er een open botbreuk ontstaat. 

Bij een open botbreuk steekt het gebroken gedeelte door de huid 

heen. Een slachtoffer met een open botbreuk moet zo snel mogelijk 

geholpen worden. Het risico op een infectie is erg groot. 

 

Bel dus ook gelijk 112 als je een slachtoffer hebt met een open 

botbreuk. Blijf bij het slachtoffer totdat de ambulance er is en zorg 

dat het veilig is en dat het slachtoffer niet onderkoeld raakt. Blijf 

praten met het slachtoffer en vraag zoveel mogelijk hoe het 

gekomen is en wie hij of zij is. 

 

 

 

 

 
Een gebroken onderarm 
 

 
De röntgenfoto van de onderarm links 
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Vraag 

 101  Veel organen kunnen worden gedoneerd. Denk aan een 

levertransplantatie of harttransplantatie. Dit betekent dat je 

een lever of hart van iemand anders krijgt. Kun je ogen ook 

doneren? 

 
 

 

 
 

 
Je ogen zijn dus niet vervangbaar. Wees daar 

van bewust en wees zuinig op je ogen. 
 

 

Je hebt gezien dat je ernstig oogletsel kunt oplopen door vuurwerk. 

Ook in een werkplaats is het belangrijk dat je een veiligheidsbril 

draagt. Je ogen worden door de veiligheidsbril beschermd tegen 

spanen (de splinters die vrijkomen bij boren bijvoorbeeld) of het 

losschieten van een werkstuk of stuk gereedschap. 

 

Als je in een werkplaats bent waar gelast wordt, moet je goed 

uitkijken voor het licht dat hierbij vrij komt. De straling is gevaarlijk 

voor je ogen en kan je ogen beschadigen. Je krijgt dan lasogen. Er 

zijn speciale laskappen die je ogen beschermen tegen deze straling. 

 

Je kunt natuurlijk ook gewoon een vuiltje in je ogen krijgen. 

Belangrijk is dat je niet gaat wrijven in je ogen. Probeer het vuiltje te 

verwijderen door goed te knipperen met je ogen. Lukt dit niet dan 

kun je proberen het eruit te halen. Doe dit voorzichtig met een 

puntje van een schone doek. Zit het vuiltje vast dan ga je naar de 

huisarts toe. 

 Vraag 

 102  Waarom draag je in een werkplaats een veiligheidsbril? 

 

 
 

  

Vraag 

 103  Wanneer ga je naar de huisarts? 

 

 
 

  

Vraag 

 
Wees zuinig op je ogen. Je hebt er maar één 

paar van 
 

104  Waarom is het zo belangrijk dat je zuinig bent op je ogen? 

 

 
 


