
D
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 zestig uur 

bezig met deze cursus. 

 

In dit eerste boekje staan vijf 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. 

 

 

 

 

 
Ben ik klaar? Aftekenen maar 
 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P1 Website maken 5 uur  

 

P2 Spel maken 3 uur  
 

P3 ICE maken 1 uur  
 

P4 Verbandtrommel 2 uur  
 

P5 Helpen in nood 3 uur  

 
 

 

Onderdeel 
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Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Theorielessen   

Websites 

 

30  

minuten 

 

Wensen en eisen 

 

30  

minuten 

 

Plan en begroting 

 

30  

minuten 

 

Ontwerp schetsen 

 

30  

minuten 

 

Het lichaam 

 

2 uur  

Nood- en hulpposten 

 

30  

minuten 

 

Vijf stappenplan 

 

30  

minuten 
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Via de bloedbank kun je bloed 

laten afnemen om te doneren 
 

Binnen het lichaam zorgen de longen, het hart en de 

bloedsomloop ervoor dat het bloed door het lichaam 

stroomt. 

 

Je kunt bloed doneren zodat je andere mensen 

hiermee kunt helpen. Bijvoorbeeld mensen die veel 

bloed verloren hebben bij een ongeluk of tijdens een 

zware operatie. Ook mensen die een ziekte hebben 

zoals leukemie (bloedkanker) kunnen dit bloed vaak 

goed gebruiken. Het lichaam maakt in die situatie 

zelf minder bloedcellen aan.  

  

Vraag 

 10  Waarom is bloed zo belangrijk? 

 
 

  

Vraag 

 11  Wat gebeurt er met het bloed dat je doneert? 

 
 

 

 
De longen en het hart Het hart zorgt ervoor dat je bloed wordt 

rondgepompt door je lichaam. Hierdoor krijgen alle 

lichaamsdelen zuurstof en voedingsstoffen. Die 

worden opgenomen uit het bloed. Elke 'ronde' moet 

het bloed weer aangevuld worden met zuurstof om 

dit weer af te leveren door het lichaam heen. Het 

aanvullen en rondpompen van zuurstofrijk bloed is 

de taak van het hart.  

 

Het hart is een holle spier die bestaat uit vier delen. 

Een rechter- en een linkerhelft die allebei ook weer 

bestaan uit twee delen: een boezem en een kamer. 

Tussen die delen zitten kleppen. De kleppen zorgen 

ervoor dat het bloed maar een kant op kan stromen.  

 

Bloed komt binnen in de rechterboezem en stroomt 

dan naar de rechterkamer. De rechterkamer pompt 

het bloed via de longslagader naar de longen. De 

longen bevatten heel veel kleine longblaasjes. Op 

die longblaasjes zitten kleine bloedvaatjes. Via de 

bloedvaatjes komt er nieuwe zuurstof in het bloed en 

gaat er koolstofdioxide uit het bloed. 

 

Deze bloedstroom van het hart via de longen terug 

naar het hart heet de kleine bloedsomloop. 

 
Het hart bestaat uit vier delen: een 

linker- en rechterhelft met een 

boezem en een kamer 
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P2 SPEL MAKEN 

 
Opdracht een Je bent nu bezig met het keuzevak Voorkomen van 

ongevallen en EHBO. Om beter te kunnen begrijpen 

wat je moet doen bij ongevallen zal je wat meer 

moeten weten over het menselijk lichaam.  

 

Aan jou de opdracht om een spel te maken samen 

met twee klasgenoten. Het spel moet gaan over het 

de theorie van het menselijk lichaam zoals 

beschreven in je boek. Je maakt het spel voor 

klasgenoten. 

 

Je laat jouw spel twee keer zien aan de docent. Na 

de eerste keer ga je het spel spelen en kun je nog 

aanpassingen doen aan het spel. 

 

Als jouw spel helemaal goed en af is, zet je het op 

jouw website. Maak een pagina voor Het lichaam. 

Daaronder komen twee subpagina's. Op de ene 

subpagina komen foto's van het spel. Op de ander 

subpagina komen de speregels te staan.  

 

 

 

Lees de theorie Het lichaam in 

sneltreinvaart 
 

 
Dit heb je nodig • Theorie Het lichaam in sneltreinvaart; 

• een laptop of Chromebook; 

• 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. 

 
Verschillende soorten 

bordspelletjes 
 



 

D&P-TOTAAL VOORKOMEN VAN ONGEVALLEN EN EHBO (PM4) DEEL 1 

37 

• 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. 

 

 
Misschien hoort de drone met 

EHBO-koffer in de toekomst wel 

tot de standaarduitrusting van een 

EHBO-post 
 

 

Ook voor de uitrusting van de EHBO-ruimte zijn 

regels opgesteld. In een EHBO-ruimte moet 

minimaal het volgende aanwezig zijn: 

• een AED; 

• een EHBO-koffer met standaarduitrusting 

volgens Oranje Kruis; 

• een eigen toiletvoorziening EHBO-personeel en 

patiënten; 

• een tafel en vier stoelen; 

• een brancardtafel; 

• communicatiemiddelen; 

• een plattegrond van het evenemententerrein; 

• watervoorziening op maximaal vijftien meter 

afstand, of jerrycans of flessen met een 

hoeveelheid van tenminste 60 liter. 

 

Het is dus belangrijk de goede ruimte te hebben en 

de juiste materialen om eerste hulp te kunnen 

verlenen. Daarnaast moeten de EHBO’ers goed 

geschoold en getraind zijn om hun werk goed en 

professioneel te kunnen doen. 
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P3 ICE AANMAKEN 

 
Opdracht twee Als je hulp gaat verlenen is het belangrijk om 

erachter te komen wat er gebeurd is. Je kijkt goed 

naar de omgeving en je stelt vragen aan het 

slachtoffer. Voor hulpverleners is het belangrijk om 

te weten wie het slachtoffer is en of er 

bijzonderheden zijn waarmee ze rekening moeten 

houden. 

 

Stel je voor dat je ergens in een park een meisje 

bewusteloos op de grond ziet liggen. Je volgt het 

stappenplan voor handelen in noodsituaties en je 

bent aan het wachten bij het slachtoffer tot de 

ambulance komt. 

 

Haar telefoon ligt naast haar maar is 

vergrendeld. Gelukkig weet jij hoe ICE werkt en kom 

je er al snel achter dat ze een wespenallergie heeft. 

Als de ambulance arriveert vertel je de 

verpleegkundige dat je in de telefoon van het meisje 

hebt gelezen dat ze een wespenallergie heeft. De 

verpleegkundige onderzoekt het slachtoffer en ziet 

een wespensteek in haar oksel. Daardoor kan hij 

direct de juiste behandeling geven en wordt er geen 

kostbare tijd verloren. Er staan ook ICE-contacten in 

de telefoon en de verpleegkundige belt haar familie 

om hen te vertellen wat er is gebeurd. 

 

ICE is een internationale afkorting. Het betekent In 

Case of Emergency. Via ICE hebben hulpverleners 

de belangrijkste medische informatie beschikbaar en 

weten ze wie jouw belangrijkste contactpersonen 

zijn.  

 

In deze opdracht ga je ICE-nummers in jouw 

telefoon zetten. Dit kan als je een Android telefoon 

of een iPhone hebt. 

 

 

Bewusteloos slachtoffer in het 

park 

 

 

ICE maakt belangrijke informatie 

over jou beschikbaar voor 

hulpverleners 
 

 
Dit heb je nodig • Je eigen mobiele telefoon; 

• telefoonnummers van de mensen die 

gewaarschuwd moeten worden als jij in een 

noodsituatie bent; 

• een instructie voor jouw telefoon. 
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Stap 5 - hulp bieden De hulp die je het slachtoffer gaat bieden is altijd op 

de plek waar je het slachtoffer aantreft. Verplaats 

het slachtoffer nooit. Je weet natuurlijk niet wat het 

slachtoffer precies mankeert. Als je slachtoffer gaat 

verplaatsen kun je het letsel erger maken. 

 

Als het slachtoffer zelf wil gaan opstaan leg dan 

rustig uit dat het beter is om te blijven liggen om zo 

erger letsel te voorkomen. Probeer een slachtoffer 

niet fysiek tegen te houden. Alleen als er direct 

gevaar dreigt voor het slachtoffer, als deze blijft 

liggen waar hij is, dan mag je het slachtoffer 

verplaatsen. 

 

Zorg dat het slachtoffer niet onderkoeld raakt of 

oververhit. Bescherm het slachtoffer eventueel met 

dekens. 

 

 
De gevarendriehoek waarschuwt 

andere automobilisten 
 

 

 
Als het slachtoffer dicht bij een 

brandende auto ligt, is er direct 

gevaar voor het slachtoffer en 

moet hem of haar verplaatsen 
 

Vraag 

40  Een slachtoffer mag je niet verplaatsen. Wat is 

een reden om het toch te doen? 

 

 
 

Vraag 

41  Een brandende auto is een direct gevaar. 

Bedenk nog een ander voorbeeld en schrijf dat 

hieronder op. 

 

 
 

  


