
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 tweede boekje staan acht 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 Verslikking 30 min  

P2 Verbinden en zwachtelen 2 uur  

P3 Breuken en ontwrichting 30 min  

P4 Neuzen en ogen 30 min  

P5 Brandwonden 1 uur  

P6 Op de website 1,5 uur  

P7 Oefeningen bij bewusteloosheid 2 uur  

P8 Digitaal ontwerp 3 uur  

Theorielessen   

Verstikking en verslikking 20 min  

Bloedingen 40 min  

Kneuzingen en verstuikingen 20 min  

Oog en neus 20 min  

Brandwonden 20 min  

Het signaleren van stoornissen aan vitale functies 20 min  

Reanimeren en AED 45 min  

Ontwerpen 30 min  
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 Vraag 

 9  Moet je altijd een wond ontsmetten? 

 

 

 
 

  

Vraag 

 
Verbandmiddelen 
 

10  Wat voor verbandmiddelen zijn er aanwezig op jouw school? 

 

 

 
 

 

 

Shock Als iemand veel bloed verliest, kan hij of zij in shock raken. Bij 

iemand die in shock raakt, stroomt er niet genoeg bloed door de 

aderen om alle vitale lichaamsdelen van energie te voorzien. Ook het 

hart krijgt dus niet voldoende zuurstof. Je zult begrijpen dat dit 

levensgevaarlijk is. 

 

Een shock kan meerdere oorzaken hebben. Een vaak voorkomende 

oorzaak is een bloeding. Deze kan inwendig zijn maar ook uitwendig. 

Dus in het lichaam, wat niet zichtbaar is, of erbuiten. Is een bloeding 

zichtbaar, probeer hem dan te stoppen. Een inwendige bloeding kun 

je niet stoppen. Dit moet in het ziekenhuis gedaan worden. 

 

Iemand in shock ziet er vaak slecht uit en voelt zich koud en klam. De 

huidskleur is grauw of bleek. Je kunt iemand niet uit een shock 

halen. Wel kun je zorgen dat de shock niet erger wordt. Zorg dat het 

slachtoffer gaat liggen. Laat hem zo min mogelijk energie verspillen 

door hem niet te laten praten of te laten bewegen. Praat zelf wel 

tegen het slachtoffer. Bel 112. 

 

Belangrijke punten zijn verder: 

• Laat het slachtoffer niet afkoelen. 

• Warm het slachtoffer niet actief op door bijvoorbeeld een kruik 

te geven. 

• Laat het slachtoffer niet drinken. 

• Houd de luchtweg vrij. 

• Kijk goed welke verwondingen het slachtoffer heeft. 

 
Als iemand in shock is, stroomt er niet 

voldoende bloed door de aderen. Hierdoor 

krijgen vitale lichaamsdelen zoals het hart 

niet voldoende zuurstof 
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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 

 
 

 
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  

 13  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 

zit er maar een bepaalde hoeveelheid rek op een band. Zwik je te 

ver? Dan kan de band scheuren of uitrekken.   

 

 
Als je voet dubbelklapt rekken de banden van 

je enkel op. Er kunnen 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 

 22  Waarom deelt de oogarts brillen uit denk je? 

 

 
 

  

Vraag 

 23  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 

daarvan 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 vrijkomt. 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. 
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Door de kinlift wordt de luchtweg 

vrijgemaakt zodat je kunt beademen 
 

Als je dit dertig keer hebt gedaan, start je met beademen van het 

slachtoffer. Doe dit twee keer. 

• Doe de kinlift en knijp de neus dicht. 

• Beadem twee keer. Adem hiervoor normaal in en adem in één 

seconde gelijkmatig uit in de mond van het slachtoffer. Kijk 

daarbij uit je ooghoek of de borstkas van het slachtoffer omhoog 

komt. 

 

Onderbreek de borstcompressies hiervoor nooit meer dan tien 

seconden. Ga door met reanimeren en wissel steeds dertig 

borstcompressies af met twee beademingen. 

 

Als er een AED is dan is het belangrijk dat deze zo snel mogelijk 

wordt gebruikt. 

Doe dit als volgt: 

• Onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk. Als er iemand 

anders is laat diegene de AED aansluiten terwijl je doorgaat met 

reanimeren. 

• Ontbloot het bovenlijf en zet de AED aan. 

• Bevestig de elektroden en volg de opdrachten van de AED op. 

 

Ga door met reanimeren tot de hulpdiensten het overnemen. In de 

volgende paragraaf gaan we verder in op wat een AED precies is. 

 

 

Topsporters trainen veel waardoor hun 

spieren groeien en sterker worden. Het hart 

is een spier en dus wordt ook die bij een 

topsporter groter en sterker. Dit noem je een 

sporthart 
 

 

In het filmpje over reanimeren wordt alles nog even uitgelegd. 

 

  

Reanimeren 
 

 

AED De afkorting AED staat voor automatische externe defibrillator. Dit is 

een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om mensen met een 

hartstilstand een elektrische schok toe te dienen. Het apparaat is erg 

belangrijk om te gebruiken bij een reanimatie. Het apparaat kan 

bepaalde storingen in het hartritme herkennen. 

 

Door het geven van een elektrische schok wordt het hart even 

stilgelegd. Hierdoor heeft het hart de mogelijkheid om het goede 

ritme weer op te pakken waardoor de bloedcirculatie weer op gang 

komt. Je kunt hiermee dus iemands leven redden. 

 

 
 

Automatische externe defibrillator 
 

https://link.dp-totaal.nl/reanimeren/

