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VOORKOMEN VAN ONGEVALLEN EN EHBO
Deel: 1-2-3

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

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit twee delen. In dit deel staan 

10 praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je ongeveer bezig 

bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en soms wat 

langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit onderdeel 

af.  
Aan het werk 
 

 

Planning  

Onderdeel Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding   

Praktijkopdrachten   

P1 Spel maken 3 uur  

P2 ICE maken 1 uur  

P3 Verbandtrommel 2 uur  

P4 Verbinden en zwachtelen 2 uur  

P5 Vingertopje eraf 1 uur  

P6 Breuken en ontwrichtingen 30 minuten  

P7 Brandwonden 1 uur  

P8 Verslikking 30 minuten  

P9 Neuzen en ogen 30 minuten  

P10 Oefeningen bij bewusteloosheid 2 uur  

Theorie   

Het lichaam in sneltreinvaart 2 uur  

Verbanddoos 20 minuten  

Bloedingen 40 minuten  

Gebroken of ontwricht 20 minuten  

Verbrandingen 20 minuten  

Verslikken en verstikken 20 minuten  

Oog en neus 20 minuten  

Vijf-stappenplan 30 minuten  

Rautekgreep 20 minuten  

Het signaleren van stoornissen aan vitale functies 20 minuten  

Reanimeren en AED 45 minuten  

Bellen met 112 20 minuten  
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HET MENSELIJK LICHAAM 

P1 SPEL MAKEN 

 

Opdracht 1 Je bent bezig met het keuzevak Voorkomen van ongevallen en EHBO. 

Om beter te kunnen begrijpen wat je moet doen bij ongevallen zul je 

wat meer moeten weten over het menselijk lichaam.  

 

Je gaat in deze PO een spel maken. Samen met twee klasgenoten ga 

je aan de slag. Het spel moet gaan over het de theorie van het 

menselijk lichaam in je boek. Het spel is bestemd voor jouw klas.  

Inspiratie nodig? Denk eens na over spelletjes die je kent. Is er iets te 

bedenken dat je kunt combineren met de theorie in het hoofdstuk? 

Bedenk ook een leuke naam voor je spel! 

 

Tijdens het maken laat je het spel twee keer zien aan de docent. Na 

de eerste keer ga je het spelen met medeleerlingen en kun je nog 

iets aanpassen. 

 

 

Lees de theorie Het lichaam in sneltreinvaart 
 

 

 

Dit heb je nodig • Theorie Het lichaam in sneltreinvaart; 

• een laptop  

• materiaal om het spel mee te maken.  

  

 

Voorbereiden • Bedenk een spelvorm; 

• wees creatief en overleg goed; 

• zoek op internet informatie over spelletjes; 

• maak een planning; 

• bedenk welke materialen je nodig hebt. 

 

Tip: Kies een makkelijk spel dat je goed kent en je daardoor ook 

makkelijk om kan zetten in het thema 'kennis over het lichaam'. 

Denk bijvoorbeeld aan een kwartet-spel of een nieuwe versie van 

mens erger je niet. 

 
Verschillende soorten bordspelletjes 
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Vraag 

 21  Wanneer is een tetanusinjectie nodig? 

 
 

 

 

Slagaderlijke bloeding 

 

Een slagaderlijke bloeding is meestal ernstiger dan een aderlijke 

bloeding. Dit komt omdat het hart met veel kracht bloed de slagader 

inpompt. Je verliest dus snel veel bloed. Het is daarom belangrijk 

vlug te handelen; Als we niets doen, dan kan een slachtoffer binnen 

enkele minuten overlijden. 

 

Een slagaderlijke bloeding is gemakkelijk te herkennen. Het bloed 

dat eruit komt is felrood van kleur en spuit op het ritme van het hart 

naar buiten. Zie je dit, reageer dan meteen! Neem iets waarmee je 

de wond kunt dicht drukken, bijvoorbeeld een theedoek of 

handdoek en druk wond stevig dicht. Als EHBO-er maak je gebruik 

van een snelverband met daaromheen tape. 

 

Bel direct 112 en meld wat er speelt. Vergeet niet om de centrale te 

benaderen volgens de afspraken. Zie hiervoor het vorige hoofdstuk. 

Als je de wond hebt behandeld, vraag je het slachtoffer om te gaan 

zitten. Houd het verwonde lichaamsdeel zo hoog mogelijk, zo 

stroomt er minder bloed naar de wond. Dit is vooral belangrijk bij 

een wond aan armen of benen. Komt de verwonde slagader ergens 

aan de oppervlakte van de huid, probeer die dan dicht te drukken. 

 
Deze monteurs dragen handschoenen tot 

over hun polsen, zodat de slagader 

beschermd is als het glas breekt 
 

  

Vraag 

 22  Waarom is een slagaderlijke bloeding ernstig? 

 
 

 

 

Bloeduitstorting Een bloeduitstorting ontstaat vaak door een klap met iets stomps. 

Iemand trapt je tegen je enkel tijdens het voetballen of je wordt iets 

te hard bij je bovenarm gepakt. Als dit gebeurt wordt net onder huid 

een ader beschadigd en daar lekt bloed uit. Tussen de verschillende 

lagen van de huid ontstaat dat een bloedstolling. Deze herken je 

even later als een zwarte of blauwe plek . De beschadiging van de 

ader heelt net zo snel als de wond van een oppervlakkige 

beschadiging. Onder de huid duurt het alleen wat langer om het 

oude bloed af te voeren. Om die reden verkleurt een blauwe plek 

langzaam van blauw naar groen naar geel, voordat hij verdwenen is. 

 
Een flinke bloeduitstorting op het bovenbeen 
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GEBROKEN OF ONTWRICHT 

 

Botbreuken Een bot kan breken of scheuren, bijvoorbeeld je pols als je van  je 

fiets valt. of je been bij voetbal. Dit is ontzettend pijnlijk. Een 

slachtoffer met een botbreuk kan het lichaamsdeel vaak niet of 

nauwelijks meer bewegen.  

 

Soms kun je een botbreuk aan de buitenkant 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. 

Wacht met het slachtoffer 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 in zo'n geval dus direct 112. Blijf bij het slachtoffer totdat de 

ambulance er is en zorg dat het veilig is. Let ook goed op 

onderkoeling als het slachtoffer op de grond ligt. Blijf praten met het 

slachtoffer en stel vragen om er achter te komen wat er is gebeurd. 

 

 

 

 
Een gebroken onderarm 
 

 
De röntgenfoto van de onderarm links 
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VERBRANDINGEN 

 

Verbrandingen Verbrandingen in huis komen vaak voor. Een kind trekt bijvoorbeeld 

uit nieuwsgierigheid een pan van het fornuis. Of je verbrandt je hand 

bij het koken. Er zijn drie soorten verbrandingen, die vind 

je hierna. Voor alle verbrandingen geldt hetzelfde stappenplan. 

 

1. Eerst water de rest komt later 

2. Koel de wond met zacht stromend kraanwater 

3. Leg een los verband of een doek op de wond. 

4. Maak de doek nat. 

5. Als het er ernstig uit ziet, ga dan naar de huisarts of bel 112. 

 

De verschillende soorten verbrandingen zijn: 

 

Eerstegraads verbranding 

• geen blaar of wond, de huid is niet stuk 

• soms wat opgezwollen 

• rood en/of roze 

• droog 

• prikkelend tot pijnlijk 

 

Tweedegraads verbranding 

• glanzend rood, roze 

• de opperhuid is beschadigd tot in de lederhuid 

• nat 

• blaren 

• zeer pijnlijk 

• voelt soepel 

 

Derdegraads verbranding 

• zowel de opperhuid als de lederhuid zijn volledig beschadigd. De 

beschadiging loopt door tot in het onderhuids vetweefsel 

• wit, beige tot donkerbruin 

• droog, leerachtig 

• niet tot nauwelijks pijnlijk (de gevoelszenuwen zijn verbrand) 

• stug 

 

Een eerstegraads brandwond kan vaak thuis of door de huisarts 

worden behandeld. Bij een tweede- en of derdegraads verbranding 

kan de huisarts je doorverwijzen naar een brandwondenziekenhuis. 

 

 

 

 

 
 Eerstegraads verbranding  

 

 

 

 

 

 

 
Tweedegraadsverbranding die al deels 

genezen is 

 

 
Derdegraads verbranding 

 
 

  

Vraag 

 33  Je hebt je hand verbrand aan de kachel. Het ziet er naar uit, 

maar het doet eigenlijk helemaal geen pijn. Welk type 

brandwond is dit waarschijnlijk? 
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VERSLIKKEN EN VERSTIKKEN 

 

Verslikking We kennen het allemaal wel. Je wilt je eten te snel naar binnen 

werken en verslikt je. Er komt voedsel in de luchtpijp terecht, in 

plaats van in de slokdarm. Dit gaat vaak gepaard met hoesten en 

snakken naar adem. Gelukkig lost dit probleem zichzelf vaak op. 

Vaak helpt het om door je neus adem te halen, dan kun je daarna 

met meer kracht hoesten. Je voelt je dan ook minder benauwd. 

Soms helpt slaan op de rug om dit gemakkelijker te maken.  

 

Verslikken zien we vaker bij oudere mensen. Dit komt omdat bij hen 

de slikreflex wat trager wordt. Hierdoor komt er gemakkelijker eten 

in de luchtpijp terecht. Adviseer oude mensen om kleine hapjes te 

nemen als ze eten en om kleine slokjes te drinken. Ook kunnen 

oudere mensen vaak minder krachtig hoesten. Hierdoor is er een 

hoger risico op longontstekingen door stukjes die in de longen 

terecht komen in plaats van worden uitgehoest. 

 

Verslikken komt in verschillende gradaties voor. Het is altijd 

belangrijk om aanwezig zijn en de persoon gerust te stellen. Geef de 

persoon de ruimte om zijn adem weer te vinden. 

 
Deze dame heeft zich verslikt 
 

 

 

Verstikken Verstikking is een potentieel levensbedreigende situatie. Bij 

verstikking zit er een object vast in de luchtpijp. Hierdoor kan het 

slachtoffer niet ademen en komt er geen zuurstof in de longen.  

 

Een klassieke reactie bij verstikking is naar de keel grijpen. Soms 

gaan mensen in paniek ook lopen of rennen. Het is belangrijk dat je 

deze symptomen herkent. Iemand heeft bewegingsdrang en een 

hulpvragende blik in zijn of haar ogen. Iemand is in paniek. 

 

Het belangrijk dat je de persoon tot rust brengt. Op die manier kan 

hij zijn laatste zuurstof gebruiken om jouw instructies op te 

volgen.  Laat direct 112 bellen, hoe dan ook moet deze persoon naar 

het ziekenhuis. Zet de persoon in een stoel en vertel wat je gaat 

doen. 

 

De eerste stap is stevig tussen de schouderbladen slaan met de 

vlakke hand. Doe dit ongeveer tien keer.  Controleer of dit effect 

heeft. Zit het voorwerp nog steeds in de luchtpijp, herhaal deze 

procedure dan. Hou er rekening mee dat het slachtoffer kan 

flauwvallen omdat hij niet voldoende zuurstof binnen krijgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"HELP, ik krijg geen lucht" 

 

 

 

 


