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Spelenboek Jeugd Eerste Hulp 
 
 
VOORWOORD 
 
Ruim 20 jaar geleden werd door het toenmalige Jeugd Rode Kruis de eerste versie van dit spelenboek 
uitgegeven. In de afgelopen jaren bestond het eerst uit twee delen, later werd het samengevoegd tot 
een. Er kwamen spelen bij, er gingen spelen af. Maar het bleef een boek waar vele enthousiaste 
mensen die Jeugd EHBO gaven uit konden putten. 
Maar Jeugd EHBO is Jeugd Eerste Hulp geworden, instructeurs Jeugd Eerste Hulp krijgen 
tegenwoordig een  professionele training en kinderen op scholen zijn meer gewend aan interactief les. 
Het werd daarom tijd het spelenboek op te frissen.  
Een belangrijke voorzet daartoe is gegeven door Anneke van der Kamp,  Janny  van den Berg en Ali 
Walter. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van suggesties van actieve instructeurs Jeugd Eerste Hulp. 
Maar ook is het weer een imponerend voorbeeld van de uitstekende samenwerking tussen het 
Nederlandse Rode Kruis en Het Oranje Kruis. Tezamen met andere producten, zoals de Cd-rom Jeugd 
Eerste Hulp en de nieuwe lesmaterialen voor de leerlingen, verwachten wij dat dit spelenboek weer in 
een grote behoefte zal voorzien. 
 
Mr. drs. L.C. Brinkman,     R.A.M.H. Vrenken, arts 
voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis  voorzitter Het Oranje Kruis 
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Klik op het onderwerp waar u naar toe wilt in het spelenboek. Begin van hoofdstukken is 
aangegeven in vet lettertype 

 
Dobbelspelen 

Dobbelspel met triviant vragen/ opdrachten 
Dobbelspel vergiftiging 
Dobbelspel menselijk lichaam 
Dobbelspel geraamte 
Test je kennis 

 
Verbandleer 
 
Puzzels 

Woordzoeker 1 
Woordzoeker 2 
Cryptogrammen 

 
Ludieke spelen 

Kijkdoos 
Mummie 
Siamese Tweeling 
Wie ben ik? 

 
Op pad 

Dagje efteling 
Elfstedentocht  
Dierentuin ABC. 

 
Dominospelen 

Domino 5 punten 
Domino vergiftiging 
Dominospel elfstedentocht 
Dominospel jeugd A 
Domino verbandleer 

 
Triviant 

Triviant Oranje: weetvragen Jeugd A of B 
Triviant geel: Vragen over Eerste Hulp - handelingen 
Triviant groen:  Vragen menselijk lichaam 
Triviant blauw: Stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop 
Triviant wit:  Ongevalskaartjes 
Triviant rood:  Ja/Nee vragen 

 
Kaartspelen 

kwartetspel vergiftiging 
Kwartetspel Jeugd Eerste Hulp A 
Memorie 
Wat hoort bij elkaar? 
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INLEIDING DOBBELSPELEN 
 
U kunt meerdere spelen gebruiken in een circuit. U  kunt de afzonderlijke spelen gebruiken om een 
korte tijd op te vullen. 
Veel plezier er mee! 
 
DOBBELSPEL MET TRIVIANT VRAGEN / OPDRACHTEN 
 
Benodigdheden 
●  1 dobbelsteen  
●  Kaartjes van triviant spel 
 
Uitvoering 
Maak groepjes van 3 tot 6 personen.  
Om de beurt gooien met 1 dobbelsteen, kaartje pakken.  
Vraag beantwoorden, goed antwoord 1 punt. 
Opdracht uitvoeren, deze laten controleren bij de leiding. Goede opdracht is 5 punten waard. 
 
1 = wit 
2 = rood 
3 = geel 
4 = oranje 
5 = groen 
6 = blauw 
 
Varianten 
Dobbelstenen met verschillende kleuren gebruiken. 
Een dobbelsteen maken en gebruiken met maar 3 cijfers er op. U heeft dan minder kaartjes nodig. U 
kunt dan ook de kaartjes meer verdelen.  
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DOBBELSPEL VERGIFTIGING 
 
Benodigdheden 
●  Dobbelsteen 
●   Verpakking van doosje medicijnen 
●  Chloor 
●  Lampenolie 
●   Wc eend 
● Meubelolie 
● Planten 
 
Uitvoering 
Nummer de verpakkingen van 1 t/m 6. 
Maak groepjes van 3-5 personen, laat iedereen 1 keer gooien. 
Bij alle nummers dezelfde vragen. 
Schrijf op: 
Wat voor soort vergif is dit? 
Welke eerste hulp verleen je wanneer iemand dit ingenomen heeft? 
Waar moet je dit soort spul opbergen? 
 
 
DOBBELSPEL MENSELIJK LICHAAM. 
 
Benodigdheden 
1 dobbelsteen 
Genummerde organen uit een torso 
 
Uitvoering 
Nummer de organen van een torso en leg deze op tafel. 
Men gooit met 1 dobbelsteen,  zoekt het nummer op en schrijft op welk orgaan het is en wat het doet. 
Allemaal 1 keer gooien.  
 
 
DOBBELSPEL GERAAMTE 
  
         
Benodigdheden 
●  1 dobbelsteen 
●  1 geraamte  waarop nummertjes geplakt zijn 1 t/m 6 (kan ook een tekening van het geraamte zijn). 
 
Uitvoering 
In groepjes van 3 tot 5 personen 
Allemaal 1 keer met de dobbelsteen gooien en benoemen/ opschrijven  hoe het bot heet. 
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TEST JE KENNIS 
  
Een theoriespel met vragen over verschillende onderwerpen. 
Menselijk lichaam 
Verbandleer 
Kleine ongevallen 
Vergiftiging 
De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp 
Diverse 
 
Uitvoering 
De groep verdelen in groepjes van 3 tot 5 personen. 
 
Benodigdheden 
● 1 dobbelsteen 
● Vragen 
 
Ideeën 
U kunt een lijst met vragen geven, u kunt ook kaartjes maken(triviant gebruiken). 
De antwoorden erbij leveren en door 1 jurylid laten beoordelen. 
De antwoorden op laten schrijven en na afloop nakijken. 
De antwoorden achter op het kaartje zetten enzovoort. 
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Vragen 
 
Menselijk lichaam (Voorkant kaartje) Antwoord (Achterkant kaartje) 
 
Uit welke lagen bestaat de huid? 
 

 
Opperhuid 
Lederhuid 
Onderhuids bindweefsel 
 

 
Wat zijn de taken van het geraamte? 
 
 

 
Steun, stevigheid en vormgeving, bescherming, 
beweging 

 
Waaruit bestaat het zenuwstelsel? 
 
 

 
Hersenen, ruggenmerg en zenuwen 

 
Hoeveel keer per minuut haal je adem? 
 
 

 
 Ongeveer 15 keer 

 
Hoeveel liter bloed heeft een volwassene? 
 
 

 
Ongeveer 5 liter 

 
Waaruit bestaat bloed? 
 
 
 

 
Plasma, hierin zweven verschillende bloedcellen 
 

 
Welke bloedcellen ken je? 
 
 
 

 
Rode bloedcellen 
Witte bloedcellen  
Bloedplaatjes 

 
Uit welke delen bestaat het  
hart? 
 
 

 
Linker- en rechterhelft, deze zijn te verdelen in 
boezem en kamer 
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Beschrijf de luchtweg 
 
 
 

 
Neus, mond, keelholte, luchtpijp,longen, 
longblaasjes 

 
Beschrijf de spijsvertering 
 
 

 
Mond, keelholte, slokdarm, maag, dunne darm, 
dikke darm, endeldarm 

 
Waar vindt uiteindelijk de zuurstofuitwisseling 
plaats? 
 
 

 
In  de longblaasjes 

Hoeveel keer per minuut moet je een volwassene 
beademen? 
Hoeveel keer per minuut beadem je een kind? 

 
Ongeveer 12 keer 
 
20 keer 

 
Waar liggen je hersenen veilig opgeborgen? 
 

 
In je schedel 

 
Welk orgaan kan slecht zonder zuurstof? 
 
 

 
De hersenen 

Verbandleer  
Vraag / antwoord 
 

 
Wat gebruik je voor een klein (eenvoudig) 
wondje? 
Een gewone wondpleister 
 
 

 
Waaruit bestaat een dekverband? 
Steriel gaas, witte of synthetische watten,een 
(elastische) hydrofiele zwachtel en kleefpleister 
 
 

 
Is een pleister steriel? 
Nee 
 

 
Hoe noem je een kant en klaar dekverband? 
 
Een snelverband of een wondsnelverband 
 

 
Wanneer gebruik je de mitella? 
 
 
Voor letsels aan arm 
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Wat kun je maken van een driekante doek? 
 
Een mitella en een brede das 

 
Wanneer gebruik je de brede das? 
 
Bij een botbreuk  van elleboog , bovenarm, 
sleutelbeen 
 

 
Wanneer gebruik je een metalline gaasje? 
 
Na het koelen op een  brandwond 
 

 
Waar gebruik je  een snelverband het liefst? 
 
Op de rechte delen van het lichaam Bijvoorbeeld 
de onderarm 
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Vragen over kleine ongevallen 
 
Welke eerste hulp verleen je aan iemand met een bloedneus? 
 
Wat is het gevaar van een wespensteek? 
 
Wat doe je als je kleine zus een kraal in haar oor stopt? 
 
Je klasgenoot is gevallen en nu ligt zijn voortand met wortel en al op de grond. Wat doe je? 
 
Laat zien hoe je iemand helpt met een bloedneus 
 
Tijdens het bouwen van een hut heeft je vriendje een splinter in zijn hand gekregen. Welke eerste hulp 
verleen je? 
 
Kleine Jan heeft een tuinboon in zijn neus gestopt. Wat doe je? 
 
Hoe verwijder je een vuiltje uit het oog? 
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 Vragen over de belangrijke punten van de Eerste Hulp. 
 
 
Wat is punt 1 van de 5 belangrijke punten? 
 
Wat is punt 3 van de vijf belangrijke punten. 
 
Welke zijn de 5 belangrijke punten? In goede volgorde. 
 
Hoe stel je iemand gerust? 
 
Hoe gaat een goede melding? 
 
Hoe heet de noodvervoersgreep? 
 
Hoe maak je een situatie veilig? 
 
Hoe kom je erachter wat iemand mankeert? 
 
Geef een ander woord voor het voorkomen van ongevallen. 
 
Ongevalsituatie. 
Aan de overkant van de straat wordt een fietser aan gereden. 
Hoe ga je te werk ? 
Pas de 5 punten duidelijk toe. 
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Opdrachtkaartje Controlekaartjes 
Letsels om door leken uit te beelden in 
bijvoorbeeld het wachtkamerspel 
of 
Letsels om uit te beelden in een laatste les voor 
het examen. Controlekaartjes worden door een 
van het groepje gelezen/ gecontroleerd. Dit kan 
ook door een onpartijdige jury gebeuren. 
 

Groepjes van 3 personen maken .1 = slachtoffer,   
2 = hulpverlener, 3 = controleur. 
Er wordt steeds gewisseld van nummer na 1 keer 
wordt 1 nummer 2 enzovoort tot dat men minstens  
…  opdrachten gedaan heeft. 
De controleur moet opletten of alles gebeurt en of 
het goed is. Denk aan de vijf punten!!!! 

1 
Je bent gevallen met de fiets op straat, je hebt 
schaafwonden op je linkerknie. 
Het doet pijn, en er zit zand in. 
 

1c 
Wordt er op gevaar gelet? 
Slachtoffer laten zitten 
Slachtoffer uitvragen 
In de wond kijken 
Wond schoonmaken met water, eventueel met 
zeep 
Wond steriel afdekken met: 
steriel gaas (wordt het steriel uit de verpakking 
gehaald?) witte of synthetische watten erop, 
(elastische) hydrofiele zwachtel (rollen richting 
lichaam (hart), kleefpleister 

2 
Je bent van het muurtje gesprongen en kun je 
rechterschouder niet bewegen. Wanneer men 
doorvraagt zit de pijn bij het sleutelbeen. 
Vingers en hand kun je bewegen, bovenarm en 
schouder niet. 
 

2c 
Wordt er op gevaar gelet? 
Slachtoffer laten zitten. 
Slachtoffer uitvragen 
Voor het slachtoffer staan 
Goed uitvragen, aanwijzen aan de gezonde zijde. 
Brede das aanleggen. 
 

3 
Een beetje dollen in de pauze, jij komt te vallen. 
Tijdens de val kom je met je onderarm langs een 
scherp ding. Gevolg een wond aan de onderarm. 
Het doet pijn en het bloedt behoorlijk. 

3c 
Wordt er op gevaar gelet? 
Slachtoffer laten zitten 
Slachtoffer uitvragen 
Voor het slachtoffer staan 
In de wond kijken 
Gewonde lichaamsdeel omhoog houden  
Snelverband aanleggen. 
Steun geven met de mitella 
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4 
De bel is gegaan en jij komt net op tijd de school 
binnenstormen. Je struikelt over de drempel, en 
komt te vallen. Gevolg schaafwond op je 
linkerelleboog. Het doet pijn en het is te groot voor 
een pleister. 
 
 
 

4c 
Slachtoffer uitvragen 
Voor het slachtoffer staan 
In de wond kijken 
Gewonde lichaamsdeel, licht gebogen en omhoog 
houden. 
Steriel afdekken met steriel gaas, witte of 
synthetische watten en een (elastische) hydrofiele 
zwachtel (6 cm) en kleefpleister. 

5 
Je bent tijdens de gymles heel hard op je 
rechterarm gevallen.  Je hebt je arm horen 
kraken. Gevolg veel pijn, niet willen en kunnen 
bewegen. 
 

5c 
Wordt er op gevaar gelet? 
Slachtoffer laten zitten 
Slachtoffer uitvragen 
Voor het slachtoffer staan 
Op gezonde zijde plaats aanwijzen 
Steun en rust met een mitella 
 

6 
Tijdens het knutseluurtje snijd  je met het stanley- 
mes in de bovenkant van je linkerhand. Gevolg 
een wond aan de bovenkant van je hand, tussen 
je duim en wijsvinger. Bloedt behoorlijk en is goed 
diep. 

 

 

6c 
Wordt er op gevaar gelet? 
Slachtoffer laten zitten 
Slachtoffer uitvragen 
Voor het slachtoffer staan. 
De wond steriel afdekken met: 
steriel gaas (wordt het steriel uit de verpakking 
gehaald?) witte of synthetische watten, 
(elastische) hydrofiele zwachtel en kleefpleister. 
Niet te strak! 
 

7 
Tijdens het thee zetten heb je heet water over je 
linkerhand/ onderarm heen gegooid 
Gevolg tweedegraads brandwond. Je hebt veel 
pijn. Rode huid en blaren 
Als men het vraagt weet je niet zeker of het gas 
uit is. 

7c 
Wordt er op gevaar gelet? 
Slachtoffer laten zitten 
Slachtoffer uitvragen 
Voor het slachtoffer staan 
Direct koelen minimaal 5 minuten, niet 
rechtstreeks op de wond. 
Losjes steriel afdekken bij voorkeur met metalline 
gaas. 
Let op:  goed koelen,steriel verbinden 
             voor het slachtoffer staan,  
             professionele hulp                                        
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8 
Je stopt iets weg in de prullenbak, daar zit iets 
scherps in en nu heb je een flinke wond op je 
rechteronderarm. 
Als er naar gevraagd wordt, zit er niets in de 
wond. 

 

8c 
Wordt er op gevaar gelet? 
Slachtoffer laten zitten 
Slachtoffer uitvragen 
Voor het slachtoffer staan 
Snelverband steriel aangebracht? 
Snelverband goed aangelegd?(voordeur, 
achterdeur, luiken sluiten) 
Steun geven met mitella 
Professionele hulp 
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WOORDZOEKER 1 
 
 
 

V E R V O E R A O R T A B 
E T E E N P G N A G E L I 
S T E R I E L G A A S J E 
N O N B H E O E E R R T A 
E O L R H S N F I O M A B 
L G E A U S G T O S U E N 
V E R N I E U W E N T B N 
E I J D D I N D R E L E E 
R B U I K L T K S E G U R 
B E E N D N O W E A V G I 
A T E G L E S K O L A E B 
N B R E D E D A S A R L L 
D I K K E D A R M A T O B 

 
 
 
Streep de onderstaande woorden door.  
De overgebleven letters vormen een opdracht. 
 
 
 
 
Aorta 
Armen 
Been 
Blaas 
Bot 
Brede das 
Buik 
Dikke darm 

Enkel 
Huid 
Lever 
Lies 
Long 
Maag 
Nagel 
Neus 

Oksel 
Oog 
Oor 
Pees 
Pleister 
Rib 
Rug 
Snelverband 

Steriel gaasje 
Teen 
Verbranding 
Vernieuwen 
Vervoer 
Wond 

 
 
 
 
 
 
 
Oplossing: “Begin het alfabet bij ” 
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WOORDZOEKER 2 
 

H A A R V A T L E I T A L U C R I C E G 
U R I N E E H E N L E K N E S L G A C H 
G O O S K E L E T S N E L L E D E H C S 
T N E K E T T I L O F L S F E R R S N E 
L E R A U T E K I P E N E E B K A A P S 
B L O E D N E U S N E H O O F D A N IJ P 
L L P IJ P T H C U L H N H U I D M V P T 
I A T B L O E D V G A M O N D N T E E E 
N V E T O N G E U D R G E S U T E T L R 
D O K T E R R R A B T A A I N E V E L E 
E L E E Z B L A A S A A G D N A B R E V 
D IJ N L A D E M W E G M I G E G L O N G 
A I S N I G I T F I G R E V D R U G S W 
R N D IJ B E E N H A L S F L A U W T E O 
M I D D E N R I F S H O C K R E T T E N 
S C H O U D E R G N I T T E M S E B G D 

 
 
Streep de onderstaande woorden door.  
De overgebleven letters vormen een zin. 
 
 
Ademweg 
Besmetting 
Blaas 
Blinde darm 
Bloed 
Bloedneus 
Cellen 
Circulatie 
Dokter 
Drugs 
Dunne darm 
Dijbeen 
Ellepijp 

Enkel 
Etter 
Flauwte 
Geraamte 
Haarvat 
Hals 
Hart 
Hoofd 
Huid 
Lens 
Leven 
Litteken 
Long 

Luchtpijp 
Maag 
Middenrif 
Mond 
Oog 
Pijn 
Rautek 
Rug 
Schedel 
Schouder 
Shock 
Skelet 
Slagader 

Snelverband 
Spaakbeen 
Spier 
Teken 
Tong 
Urine 
Vallen 
Verbandgaas 
Vergiftiging 
Vet 
Wond 
 

 
 
 
 
 
 
Oplossing: “Leg een slachtoffer snel in de stabiele zijligging” 
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C  
 

Cryptische omschrijvingen, te gebruiken a
 opvuller wanneer men tijd over he
 begin van een onderwerp 
 wie het het eerst oplost mag starte
 enzovoort 

 
  
 
1 De hond eet eerst de viseitjes  

voor zijn kluif op.   
 
 
2 De loense man zet de vierde   

letter als vijfde.    
 
3 (Vroeger) Schijnt de zon voor   

het stevige lichaamsdeel.  
 
 
4 Hij is maar alleen.   
 
      
5 Het liep verkeerd af voor dat  

bot.     
 
 
6 Je oude maat staat voor dit  
 gespannen.    
 
 
7 De misère zonder je oude maat  
 komt voor een draaiende wind.  
 
 
8 Die zaden zijn niet gezond.  
      
 
9 Door de klippen ligt hij   

centraal.    
 
10 Hij ziet er een draad door heen.  
 
 
11. De riem zit aan de deksel van  
 het instrument.    

 

HERSENWERK 
RYPTOGRAMMEN
ls : 
eft 

n 

 1 KUITBEEN. 
   

 2 SCHEDEL. 
  

 3 SCHEENBEEN. 
  

 4. ENKEL. 

   
 5 SPAAKBEEN. 
   

 6 ELLEBOOG. 
   

 7 LENDENWERVEL. 
 

 8 ZIEKTEKIEMEN. 
   

 9. MIDDENRIF. 
   

 10 OOG.  

 11 BEKKENGORDEL. 
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12. Hij wil voorop lopen en steekt    12. DE NEUS. 

hem in de wind.     
 
 
13 Het houdt veel van water.   13 HYDROFIEL. 
     
 
14 Deze verbintenis is schoon    14 HET SNELVERBAND. 
 en vlug aangebracht.     
 
 
15 De overeenkomst wordt er    15 VERBANDSCHAAR. 

mee doorgeknipt.      
 
 
16 Je schudt meerdere malen   16. ADEMEN. 
 deze dame door elkaar.    
 
 
17 De uien worden er    17 TRANEN. 
 nat van ?      
 
 
18 Hiermee worden deze    18 TUSSENWERVEL- 
 draaihoutjes tussen de damstenen   SCHIJVEN. 

geschoven       
 
 
19 Dit kalkmengsel zit goed aan de   19 KLEEFPLEISTER. 
 muur geplakt.      
 
 
20 Deze singles maken alle gaten   20 BLOEDPLAATJES. 

dicht.        
 
 
21 Zonder zout valt hij om en is   21 EEN FLAUWTE. 
 even niet aanwezig.  
 
 
22 De kring waarin het vocht van    22 BLOEDSOMLOOP. 
 de PVDA rond stroomt.     
 
 
23 Deze geestelijke ligt op bed.   23 EEN DEKEN. 
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24 Deze houten botten worden door  24 DE JUKBEENDEREN. 
 een paar ossen gedragen.    
 
 
25 Dit scharnier wordt de lucht in-   25 HET  KOGELGEWRICHT. 
 geschoten.        
          
 
26 Deze loper zit aan het bot,   26 HET SLEUTELBEEN. 

maar breekt graag.      
 
 
27 Na de verdediging vernietigt dit   27 WITTE  
 leger zich zelf.      BLOEDCELLEN. 
           
 
28 Deze hoop gemaaid gras is goed  28 OPPERHUID. 
 voor zijn vel.      
 
 
29 Boven is dat bot niet te     29 HET ONDERBEEN. 
 vinden.       
 
 
30 Hierin wordt politiek bedreven.   30 IN DE KAMERS. 
         
 
31 Dit vlak sluit de overeenkomst   31 HET DEKVERBAND. 
 af.        
 
 
32 Het is vijandig en bijterig,   32  ONTSMETTINGS- 
 maar maakt wel schoon.    MIDDEL 
   
 
33 Ze geven je vaak een verkeerde   33 DRIEKANTE DOEK. 
 naam.        
 
 
34 Je bent grijpgraag ?    34 EEN PINCET. 
 
         
 
35 Je geeft kleur aan je bestaan   35 DE RODE BLOEDCEL. 
 en hebt een belangrijke transport-   
 functie. 
 
 
36 Jij kunt uitstekend gaten dichten.  36 HET BLOEDPLAATJE. 
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37 De naam is grote jaap     37 FLINKE SNIJWOND. 
        
 
38 Hij is lang van stof.    38 EEN ZWACHTEL. 
        
 
39 Zitten veilig in een doos     39 DE HERSENEN. 

Denken wij       
 
 
40 In actie, verandert de vorm.   40 EEN SCHAAR. 
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KIJKDOOS 
 
Toepassing:  Onderdeel spelen middag 
   Onderdeel circuit 
   Onderdeel vaardigheidstest 
   Onderdeel wedstrijd 
 
Benodigdheden Een vierkante kist met aan drie zijden een gat er in en aan de voorkant open of 

doorzichtig. 
Verbandmateriaal: steriel gaas , witte of synthetische watten, elastische 
hydrofiele zwachtel, snelverband, schaar, kleefpleister. 

   Twee hulpverleners 
   1 jury 
   1 lotusslachtoffer met een wond aan de onderarm. 
 
 
 
Uitvoering  De groep is in groepjes van drie verdeeld.  

Twee zijn de hulpverleners, de derde is de coach.  
Het lotusslachtoffer laat zijn wond zien en stopt zijn gewonde arm in het gat 
aan de achterkant, tegenover de doorzichtige voorkant. 
De hulpverleners stoppen 1 arm in een zijkant en staan zo dat ze de coach aan 
kunnen kijken die aan de voorkant staat. De hulpverleners mogen niet in de kist 
kijken. 
In de kist liggen verschillende materialen om een verband aan te leggen. 
De coach geeft aanwijzingen, waar het verband ligt, hoe ze het kunnen pakken 
en hoe aan te leggen. 

 
Tijdsduur  10 minuten 
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MUMMIE 
 
 
Toepassing  Onderdeel circuit 
   Onderdeel  vaardigheidstest 
   Onderdeel spelen middag 
   Onderdeel wedstrijden 
 
 
Benodigdheden: Rollen toiletpapier 
 
Hoe: Groep verdelen in groepjes van drie. Het is de bedoeling dat ze met zijn tweeën 

1 persoon helemaal  verbinden met 1 rol toiletpapier. Wanneer het papier 
breekt is men uitgeschakeld. De persoon die ingepakt is met het meeste 
toiletpapier is de winnaar. 
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SIAMESE TWEELING 
 
Stabiele zijligging door twee personen. 
 
 
Toepassing:   Onderdeel spellenavond 
   Onderdeel circuit 
   Onderdeel vaardigheidstest 
   Onderdeel wedstrijd 
 
Benodigdheden Twee driekante doeken, twee hulpverleners, 1 lotusslachtoffer en 1 persoon die 

de hulpverlening beoordeelt 
 
Hoe:  Er zijn twee hulpverleners, die worden met driekante doeken aan elkaar 

gebonden. De rechterarm van de een aan de linkerarm de ander; ook zo met 
de benen. 

  
Op de grond ligt een bewusteloos slachtoffer. De Siamese tweeling moet de 
hulp verlenen volgens de regels. 

 
 
BEOORDELINGSLIJST SIAMESE TWEELING 
 
 

 Aanroepen 
 Aanschudden 
 Ademhaling controleren 
 Arm dwars over het lichaam 
 Arm over de schouder 
 Been optillen en schoen onder de knie zetten 
 Knie vasthouden 
 Slachtoffer draaien 
 Hoofd opvangen 
 Ademhaling controleren 
 Alarmeren 
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WIE BEN IK? 
 

 
 

Toepassing:   Onderdeel spellenavond 
   Onderdeel circuit 
   Onderdeel wedstrijd 
 
Benodigdheden  kaarten met aanwijzingen 
 
Hoe:  de spelleider leest met enkele seconden tussenpauze aanwijzingen voor die 

betrekking hebben op een woord uit de Eerste Hulp. Degene die als eerst het 
woord geraden heeft, krijgt een punt. 

  
 
 
Zwachtel 
je kunt heel lang zijn 
je kunt eindeloos zeuren 
je doet nét een beetje ánders (wil niet zoals ik wil) 
in de ene verschijningsvorm ben je stug, in de 
andere soepel 
je kunt van kleur veranderen bij gebruik (bloed, 
vuil) 
je verandert een beetje van vorm door gebruik 
jij bent het hoofd van een langdradige familie (fam. 
Zwachtel) 
 
Voorwerp: liniaal (Jij bent niet zo stevig…) 
 

 
Schaar 
als je in actie komt dan verandert je hele houding 
zowel in rust als bij actie kun je erg gevaarlijk zijn 
je hebt 2 gaten van ogen 
je bent er geknipt voor 
je bent per definitie vernielend bezig 
 
Voorwerp: stukje papier of lapje stof (zij zijn bang voor jou) 
 

 
Steriel gaas 
je kunt groot zijn, maar ook heel klein (uitgestrekt, 
dubbelgevouwen) 
je bent uitgekookt (kiemvrij, steriel) 
je bent lid van een hele grote familie (fam. 
Dekverbanden) 
je hebt hulp en steun nodig (anders blijf je niet 
liggen) 
je bent groots in al je kleinheid 
als je maar vocht op kan nemen kom je het best tot 
je recht 
 
Voorwerp: spons (slurp) 
 

 
Witte watten 
je bent luchtig 
soms leef je in een multi-coloured (gekleurde) 
samenleving (zakje gekleurde wattenbolletjes) 
je hebt een associatie met dromen, met Klaas 
Vaak (wolkje) 
je geeft blijk van grote dorst (vochtopnemend) 
je bent soms onzichtbaar aanwezig 
 
Voorwerp: satéprikker (soldaatjes?…) 
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Metallineverband 
je bent aan de ene kant aanhalig, maar aan de 
andere kant ook weer niet 
je bestaat uit verschillende weefsels 
je bent koel, verkoelend 
tijdens je werk blijf je zelfstandig (kleeft niet aan de 
wond) 
je maakt problemen als je onder druk moet werken, 
ook al kun je er zelf niets aan doen (te strak 
verband, blaren kapot) 
 
Voorwerp: lucifer (is duidelijk genoeg) 
 

 
Kleefpleister 
als je ouder wordt, word je steeds hinderlijker 
(kleverig, oprollen) 
je bent vasthoudend 
soms verstikkend (na gebruik bleke, weke huid) 
soms eigenwijs 
sommige mensen kunnen je niet verdragen 
(allergisch) 
 
Voorwerp: wasknijper (Jij bent iets lastiger in je verbindende 
functie te brengen) 

 
Ontsmettingsmiddel 
niemand houdt echt van je 
je bent erg belangrijk 
je bent vijandig, bijterig 
vroeger was je meestal geel (dermatol poeder), nu 
ben je rood (jodium) of onzichtbaar (sterilon) 
je bent dodelijk 
 
Voorwerp: zeep (je zit hier soms in, je bent meestal 
vloeibaar) 
 
 

 
Snelverband 
je bent drieledig 
je bent verbonden tot samenwerken 
je bent handig 
je bent zeer bekend 
je bent op vele plaatsen tegelijk (EHBO- koffer, 
handtas, jaszak, auto, enz.) 
mensen grijpen direct naar je 
sommigen lopen altijd met jou op zak (jaszak, tas) 
 
Voorwerp: kookwekkertje ( de tijd speelt jou parten) 

 
Maag 
je bent net als een machine 
je kunt kneden, vermengen 
je voegt sapjes toe 
je bent gespierd 
je moet veel verwerken 
 
Voorwerp: boterham (ga maar aan de gang) 

 
Vergiftiging 
je bent akelig, dodelijk 
en toch noodzakelijk 
je concentratie is van groot belang 
je maakt slaperig 
je bent niet altijd vies 
 
Voorwerp: lippenstift (je kan er een kleur van krijgen 
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Driekante doek 
ze geven je vaak een verkeerde naam (mitella) 
je wordt slordig na je werk 
je bent erg flexibel 
je bent voor veel zaken inzetbaar 
samen met collega ben je vierhoekig (2 driekante 
doeken maken samen ongeveer een vierkant) 
je geeft ze van katoen 
je bent altijd zo bleek 
er wordt veel met je gestoeid 
 
Voorwerp: muts (om jou moet ik meer lachen..?! 

 
Huid 
als ik jou niet had, zat ik hier niet (was ik niet bij 
elkaar te houden) 
je laat je gemakkelijk aan mensen zien (gezicht, 
handen) 
je laat je ziet zo makkelijk door vreemden aanraken 
(reflexen) 
je bent erg gevoelig, snel uit je evenwicht 
(huidreacties) 
 
Voorwerp: zonnebril (je biedt bescherming) 

 
Mitella 
je wordt vaak geprikt 
je wordt altijd opgeknoopt 
je ziet er altijd bleek uit 
je naam valt regelmatig ten onrechte(driekante 
doek) 
de laatste 4 letters van je naam vormen een 
meisjesnaam (ella) 
je hangt alsmaar om m’n nek… 
 
Voorwerp: das (je bent lekker warm) 
 
 

 
Wond 
je bestaat ineens, onverwacht 
je doet pijn 
je bent regelmatig bij mensen te gast 
je maakt er soms een rotzooitje van (bloed) 
 
Voorwerp: mesje (je krijgt er een kleur van) 
 
 
 

 
Wondsnelverband 
je bent handig 
je kunt in alle eenzaamheid gebruikt worden 
je bent nog niet erg bekend 
je bestaat ook nog niet zo lang 
 
Voorwerp: pamper (Jou kan ik met één hand af, deze moet 
helaas met twee) 
 
 

 
Wondpleister 
kinderen willen jou graag hebben (interessant) 
soms ben je in de mode 
je woont in een doosje 
je bent wel eens wat opstandig (omkrullen einden) 
 
Voorwerp: gaas (je bent doorzichtig) 
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Goede EHBo-ér/ eerstehulpverlener 
je werkt zo schoon mogelijk 
je bent rustig, niet snel in paniek 
je weet goed wat je doet 
je bent behulpzaam 
je houdt iets geldig 
enzovoort 
 
Voorwerp: draagband arm (je wordt boven (en op) handen 
gedragen) 
 
 

 
Pincet 
je bent grijpgraag 
je hebt twee pootjes 
je bent er voor het fijne werk 
je bent erg populair bij de meisjes 
je wordt maar in één richting gebruikt 
je hebt wel hulp nodig 
 
Voorwerp: aansteker (je moet wel even afkoelen) 

 
Cambric zwachtel 
je klinkt Engels 
je bent Belgisch 
je bent nogal dicht 
je bent nooit alleen 
hoe meer zielen, hoe meer vreugd 
je bent kwetsend en verstikkend 
 
Voorwerp: touw (bij niet goed gebruik, ben je een kwelling) 

 
Wonddrukverband 
als je goed gebruikt wordt ben je erg opruimend 
je bent altijd tijdelijk 
je sluit als een corset 
je moet samenwerken 
voor je je maakt, is het nogal een rode troep/chaos 
je bent een aantal dingen samen 
 
Voorwerp: corset (zo voel je je, je werkt eigenlijk net zo) 
 
 

 
Verbandtrommel 
in jou lijkt het wel een commune 
je voelt je overal thuis 
het is regelmatig een chaos in jou 
men doet er ook dingen in die er niet thuis horen 
er zijn veel mensen die zich met jouw zaken 
bemoeien 
in jou is altijd een tekort 
het is bij jou een gezellige boel 
 
Voorwerp: broodtrommel (dit kan je er ook voor gebruiken) 
 

 
Brandwond 
je ontstaat door onvoorzichtigheid 
je bent onnodig, lastig 
je hebt vele oorzaken 
je voorkomen kent vele kleuren 
je bekent altijd kleur 
vlammetjes…, zon…, stroom….. 
 
Voorwerp: theepot (ik hou niet van je 
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Wonddrukverband 
als woord lijk je zwaar 
je bent nooit alleen 
je veert nogal 
je bent mooi 
je verdraagt geen ruwe handen 
je mag niet te strak 
in vochtige omstandigheden functioneer je het best 
in functie ben je het mooist 
als men je eenmaal gebruikt heeft, wil men niet 
anders 
 
Voorwerp: hand (je bent hier op z’n best) 
 

 
Elastische hydrofiele zwachtel 
je bent lang van stof 
je bent langdradig 
je bent gemaakt van een plantje 
na gebruik heb je last van vormverlies 
je neemt anderen in de houtgreep 
 
Voorwerp: stukje stof (in jou is meer ruimte) 
 

 
Nieren 
soms wordt je opgegeten 
je bent een delicatesse in Frankrijk 
soms ga je aan de wandel 
je werkt zuiverend 
sinds enige jaren kan je taak buiten het lichaam 
worden overgenomen 
je bent met z’n tweeën 
 
Voorwerp: glas water (je moet nat gehouden worden) 
 

 
Steriel gaas (zestientje) 
jouw omhulsel moet aan twee kanten ingescheurd 
worden 
je dekt goed af 
je hebt geen beestjes bij je 
voor een goed functioneren zijn er meer dingen 
nodig 
je bent er in verschillende maten 
in een bepaalde maat mag je op de brommer 
 
Voorwerp: verzekeringsplaatje brommer (ongeveer jouw 
maatje?) 

 
Geraamte 
je bent stevig en betrouwbaar 
soms wordt je nog wel eens opgegraven 
een hond lust je rauw 
zonder jou zouden we een pudding zijn 
je hebt een vormende taak 
je biedt bescherming 
 
Voorwerp: hondbotje (jouw geest is sterker) 

 
Hart 
je bent belangrijk in de liefde 
je bent goed te delen 
ik kan niet zonder jou 
je slaat soms op hol 
je zuigt en pompt 
ik strijk wel eens met mijn hand over jou 
 
Voorwerp: roos/bloem (sinds kort weten we dat je hier ook in 
voor komt) 
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Witte bloedcel 
sommigen van jouw familie houden er niet van om 
naar buiten te treden (stolling) 
je hebt je familie altijd om je heen (gesloten circuit 
bloedvaten) 
je wordt door sommige mensen verhandeld 
(bloedtransfusie) 
je wordt niet oud, leeft niet lang 
sommige van je familieleden zouden politiek 
gesproken onder het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat vallen (rode bloedcel, transportfunctie) 
sommigen vinden jou en je familie eng en vies 
(aids, bloedspetters enzovoort) 
je bent snel ter plekke bij relletjes (besmetting, 
ontsteking, infectie) 
je bent vechtlustig 
 
Voorwerp: schep (je houdt van opruimen) 
 

 
Water 
je bent razend snel 
er zijn mensen die op je slapen, terwijl jij gevangen 
bent (waterbed) 
mensen spelen met je 
er wordt met je gespeeld, maar de mensen moeten 
je wel degelijk serieus nemen 
mensen hebben je nodig, we kunnen niet zonder 
jou (vocht) 
je bent soms dichtbij, soms ver weg 
je bent ongrijpbaar 
soms ben je heel sterk (veel water, waterval, zee 
enzovoort.) 
je bent erg flexibel, verandert snel en gemakkelijk 
van vorm 
 
Voorwerp: koperen pijpje (kun je hierdoor?) 
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DAGJE EFTELING. 
 
 
Dit is een opdrachtenspel waarbij we een pen en papier nodig hebben en diverse verbandmaterialen. 
Je kunt ze per groepje van 3 tot 5 personen het hele spel geven, maar je kunt ook de vellen neerleggen 
en de kinderen per groepje ergens anders laten beginnen. Je kunt het spel nog leuker maken door er 
Efteling plaatjes bij te plakken. 
 
Succes! 
 
 
Benodigdheden 
 
Het verhaal 
Pen en papier 
Dekverbanden voor - Vinger 

- Knie 
   - Hand 
Driekante doeken 
Tafel met verbandmiddelen. 
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DAGJE EFTELING. 
 
We gaan op schoolreis. Waar gaan we naar toe? 
We gaan naar de EFTELING. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Ons besluit om vroeg te gaan is wel nodig, want het is mooi weer en we zullen zeker niet de enigen zijn 
die naar KAATSHEUVEL gaan. 
 
Zoals altijd neemt de juf een klein pakketje met verband mee, zodat we ons in ieder geval zelf kunnen 
verbinden.  
Eigenlijk hoeft dat niet, want er zijn daar prima EHBO-posten. 
 

1. VRAAG: WAT VOOR VERBAND ZOU JIJ MEENEMEN WANNEER JE JUF WAS? 
2. OPDRACHT:  SCHRIJF OP WAT JE MEENEEMT EN PAK HET VAN DE TAFEL. 

(Laten controleren) 
 
Eenmaal binnen besluiten we eerst naar het ‘SPROOKJESBOS’ te gaan. 
We blijven even kijken bij de ‘DANSENDE SCHOENTJES’, en de ‘TROLLENKONING’ en lopen dan 
weer verder langs ‘KLEINE BOODSCHAP’ naar ‘EZELTJE STREK JE’ voor ons jaarlijkse souvenir: de 
munt van het jaar. 
 
We stoppen er geld in en na een ‘ezeltje strekje’ en een  ‘IA’ van de ezel komt de munt eruit. Kevin wil 
de munt vangen, maar komt te vallen (wat een ezel, zeg). Het gevolg is een flinke schaafwond op zijn 
knie.  
 
 

3. WELKE EERSTE HULP VERLEEN JE? 
4. LEG EEN DEKVERBAND AAN OP DE KNIE 

 
Helaas is onze munt in de consternatie door iemand anders opgeraapt en meegenomen. We wagen 
een nieuwe kans, en hebbes, deze is echt voor ons. 
 
We lopen verder door het ‘SPROOKJESBOS’ naar ‘HANS EN GRIETJE’ , ‘ ROODKAPJE’ en ‘DE 
DRAAK’.  
Bij ‘LANGNEK’ gaan we eens goed naar het verhaal luisteren onder het genot van een glas limonade. 
 

5. HET IS WESPENTIJD!!!!! 
HOE KAN JE VOORKOMEN DAT DE WESP IN JE DRINKEN  EN / OF IN JE  MOND 
KOMT? 

 
 
Als het verhaal uit is gaan we door het ‘SPROOKJESBOS’ naar het kabouterbos; zoals je weet, zijn 
kabouterhuisjes voor kabouters gemaakt en niet voor grote kinderen. Daar komt één kind te laat achter: 
het resultaat is een flinke bloedende wond van wel 3 cm op het voorhoofd! 
 

6. WELKE EERSTE HULP MOET WORDEN VERLEEND BIJ EEN UITWENDIGE 
WOND? 

7. LEG EEN VERBAND AAN OP HET HOOFD 
 
Zo  dat is gebeurd. Met een beetje hoofdpijn en een ‘stom dat ik dat niet heb gezien’ lopen we verder 
naar: ‘ DE WOLF EN DE 7 GEITJES’.   
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‘DOORNROOSJE’ en ‘ DE REUS ‘ van ‘KLEIN DUIMPJE’ , zij slapen nog steeds, maar  
‘REPELSTEELTJE’ danst en zingt dat het een lieve lust is. 
 
 
Bij de ‘FAKIR’ die onverstoorbaar met zijn fluit de tulpen uit de grond blaast en vervolgens op zijn 
vliegende tapijt heen en weer gaat, wil een van ons iets uit een tas halen maar scheurt hierbij de nagel 
van de linker middelvinger in.  
Zo, dat doet ook flink pijn en het bloed nogal. 
 

8. WELKE EERSTE HULP VERLEEN JE? 
9. LEG EEN VINGERVERBAND AAN 

 
Jullie zijn wel een mooi stel bij elkaar. De één heeft een verbonden hoofd en de ander een gewonde 
vinger. En we zijn nog maar net een uurtje binnen! 
 
Daar moeten we toch even van bij komen, dus lopen we naar het station bij de ‘NICOLAASPLAATS’; 
en hier wachten we op het treintje. 
 Het is al een paar jaar geleden dat we deze rit voor het laatst gemaakt hebben, en op deze warme dag 
kunnen we mooi even uitwaaien en genieten van het ritje. 
Eén van de kinderen hangt met het hoofd buiten de trein.  Plotseling een “Au, er is iets in mijn linkeroog 
gekomen, het is waarschijnlijk een vliegje”. 
 

10. WAT IS DE EERSTE HULP ALS ER EEN LOS VUILTJE IN HET OOG ZIT? 
 
Dat was een leuk tochtje met  de trein, ondanks dat vliegje. Bij het station aangekomen vervolgen we 
onze tocht verder weer te voet. 
 
Op naar ‘HET VOLK VAN LAAF’. Weet je, de slakken gaan tegenwoordig elektrisch en je wordt dus 
niet meer moe van het trappen. 
Lachen bij de lachspiegels, belletje trekken bij de school, en voorzichtig over de boomstammetjes in de 
vijver lopen. We doen het allemaal.  
Na een bezoek aan de bakkerij en de bierbrouwerij zijn we dorstig geworden en gaan ons in het café te 
goed doen aan een glas ‘LAAFSE LURK’. 
Er zijn hier veel wespen die op de zoete drankjes afkomen. En het is bijna onvermijdelijk, dat een meisje 
door een wesp in haar hand wordt gestoken. 
 

11. WAT IS DE EERSTE HULP BIJ EEN WESPENSTEEK? 
12. WAT MOET JE DOEN ALS IEMAND ALLERGISCH IS VOOR INSECTENSTEKEN? 

 
We hopen dat we nu alles hebben meegemaakt wat er kan gebeuren op zo’n dag. 
De nostalgische draaimolen draait intussen z’n rondjes, de kinderen staan te dringen om een ritje te 
mogen meedraaien op een paard. 
 
Bij ‘MONSIEUR CANIBALE’ worden we al misselijk als we naar die ronddraaiende kookpotten kijken. 
Maar het ziet er wel vrolijk uit. 
 
De imposante ‘VOGELROK’ kijkt ons vanuit de hoogte een beetje dreigend aan. Zijn kop draait heen en 
weer om te zien of er nog meer ‘slachtoffers’ met hem mee willen.Wij niet, dat zullen we een volgende 
keer wel doen. 
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Maar nu gaan we in het ‘CARNAVAL FESTIVAL’. 
Veel (groot)ouders staan te wachten met hun (klein)kinderen om mee te mogen 
Voor ons staat een meisjes tweeling van een jaar of  7; ze stoeien wat.  
Per ongeluk slaat de één de ander tegen de neus. 
Dat wordt huilen natuurlijk, maar dat niet alleen; een flinke bloedneus is het gevolg. 
 

13. WELKE EERSTE HULP MOET WORDEN VERLEEND BIJ EEN BLOEDNEUS? 
14. WANNEER MOET IEMAND MET EEN BLOEDNEUS NAAR EEN ARTS? 

 
 
Na dit incident verloopt de rit in het ‘CARNAVAL FESTIVAL’ voorspoedig. We komen  er altijd vrolijk 
uit, al die rode neuzen en die gezellige muziek. 
Het is al half één en we beginnen trek te krijgen en we lopen naar het restaurant. 
 
Maar eerst nog even bij de ‘STOOMCARROUSEL’  kijken en daarna lopen we door het ‘DIORAMA’. 
 
Als we buiten komen staat een moeder in het oor van haar dochter te kijken. 
Nieuwsgierig vragen we wat er aan de hand is.  
“Ze denkt dat er een beestje in haar oor zit, het zoemt zo”, zegt de moeder. We kijken ook, maar zien 
niets en geven het advies om bij de EHBO langs te gaan. 
 
 

15. WAT DOEN ZE BIJ DE EHBO? 
      
We gaan nu toch echt eten. Bij restaurant ‘HET WITTE PAARD’  bestellen we elk een uitsmijter en we 
nemen wat te drinken. 
Plotseling verslikt één van ons zich en het gezicht loopt blauw aan. 
 
 

16. WAT IS DE EERSTE HULP DIE MOET WORDEN  
   VERLEEND? 
     WAT IS HET GEVAAR VAN EEN VERSLIKKING? 
 
 
Na het eten gaan we naar het ‘RUIGRIJK’ niet langs de ‘PAGODE’ maar links langs de vijver. Het 
bruggetje over het water is een beetje glad. Één van ons twee glijdt uit. Dit lijkt echt wel een rampdag te 
worden. Gelukkig is er geen letsel, maar de kleding is wel wat vuil geworden. Ach, er zijn ergere dingen. 
De ‘GONDOLETTA'S’ varen tussen tientallen meeuwen en eenden hun rondjes. 
En vanuit de ‘PAGODE’ moet je wel een goed uitzicht hebben, want het is helder weer vandaag. 
 
In het ‘RUIGRIJK’ lopen we wat rond. 
De mensen in ‘DE HALVE MAEN’ zitten te gillen,  
en sommigen komen er best wel een beetje groen en misselijk uit. 
Een jongen die er net uit komt ziet bleek en zegt sterretjes te zien, hij zweet ook.  
We gaan maar weer even kijken. 
 

17. WAT ZOU HET LETSEL KUNNEN ZIJN? 
WELKE EERSTE HULP MOET JE HIER VERLENEN? 
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Zo, dat hebben we ook weer achter de rug. Kijk, daar gaat de ‘PYTHON’.  
Ook hier zitten weer gillende mensen in. Vandaag slaan we ook deze attractie over. We praten erover 
dat een python eigenlijk een wurgslang is, die, voordat hij je oppeuzelt eerst al je botten breekt. Een 
beetje EHBO’ er zal hier dan weinig kunnen uitrichten. 
 
Een ritje met ‘DE PEGASUS’  doen we ook de volgende keer. 
Bij de kanovijver zijn een paar jongens aan het ‘kwallen’ wat de vraag oproept:  
 

18. WAT MOET JE OOK ALWEER BIJ KWALLENSTEKEN  DOEN? 
 
 
We gaan nu naar de ‘PIRAÑA’. De wachttijd valt gelukkig mee. 
We zitten met een paar anderen in zo’n bootje, dat draait en danst op de golven. 
Het is wel spannend wie van ons zal er nat worden? Wij niet, maar als we uitgestapt zijn ontdekken we 
dat de zonnebril van één van ons tweeën in het bootje is blijven liggen. We geven het bootnummer door 
aan een jongen die daar werkt, en tot onze stomme verbazing komt hij , als het bootje weer een rondje 
over de woeste rivier heeft gemaakt, met de zonnebril aanlopen.  
“DANK U, DANK U WEL”, zou ‘HOLLE BOLLE GIJS’zeggen. 
 
Buiten de ‘PIRAÑA’ zit een vrouw op het gras. Bij haar staat een vriendin die zegt dat de vrouw 
gevallen is en haar rechterarm niet meer kan en wil bewegen. 
 

19. WAT DENK JE DAT HIER AAN DE HAND IS? 
 

20. LAAT ZIEN WELKE EERSTE HULP JE ZOU  VERLENEN.  
 
 
Bij ‘DE BOB’ onderbreken we onze tocht om even iets te drinken. En ook hier zal niet iets gebeuren. Er 
valt een kind en een schaafwond op de rechterhand is het gevolg. 
 
 

21. WELKE EERSTE HULP ZOU JE HIER KUNNEN                                                                                       
     VERLENEN? 
    DOEN: LEG EEN HANDVERBAND AAN. 
 
 
We willen nu toch echt naar de ‘FATA MORGANA’  
We lopen naar binnen, een stel jongens die vóór ons naar binnen willen,dringen ons aan de kant en 
rennen stoeiend naar binnen. Eén valt precies met zijn mond op de balustrade. 
 
“Zo die houdt nu wel even zijn gemak”, zeggen we, maar dat is niet zo:  
“Mijn tand is eruit”, brult hij. 
 

22. WAT IS DE EERSTE HULP BIJ EEN UITGESLAGEN TAND? 
 
 
Na de FATA gaan we nog even roeien, het is al bijna zes uur.  
Het zal wel aan vandaag liggen. Want we zijn nog maar net op het water van de ‘VONDERPLAS’ of we 
horen vlak bij de steiger gillen. 
Er is een kind in het water gevallen. We roeien er snel naar toe. 
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23. WAAROM IS HET ONVERSTANDIG OM METEEN IN HET WATER TE SPRINGEN 
ALS IEMAND DREIGT TE VERDRINKEN? 
NOEM 4 MIDDELEN WAARMEE IEMAND UIT  HET WATER KAN WORDEN 
GEHAALD. 
WAAROM IS HET GEVAARLIJK OM IN HET WATER TE DUIKEN? 

 
Na dit laatste ‘evenement’ zijn we er echt  aan toe om naar huis te gaan. 
 
Zo, dat was ons het dagje wel. In de auto onderweg naar huis herhalen we nog even de 5 belangrijke 
punten die je in acht moet nemen bij het verlenen van eerste hulp. 
 

24. 1. 
2. 
3.  
4.  
5. 
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Antwoordenblad: 
 
1   
 
2   
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
 
23 
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DE ELFSTEDENTOCHT 
 

Dit is een spel voor de jeugd  als herhaling van een aantal onderwerpen. Tover een lokaal om in een 
echte schaatsbaan door bijvoorbeeld zwart zeil op de grond te leggen en laat het parcours afleggen op 

de sokken. Wanneer de groep erg groot is kan je ze voor ze mogen starten enkele cryptische 
omschrijvingen op laten lossen. Wie ze weet mag starten. Dit spel kan ook met lotusslachtoffers 

gespeeld worden. Veel plezier! 
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Ljouwert                    Leeuwarden 
 
Jullie  mogen  gaan starten als jullie even opschrijven  hoe jullie  je voor bereiden op de elfstedentocht  
op de schaats. 
Denk aan : 
kleding, voeding, verbandmateriaal 
 
 

Snits                                   Sneek 
 
In Sneek wordt juist op de ijsvloer een spelletje ijshockey gespeeld. Je moet een klein beetje  uitwijken , 
daarbij stoot je een omstander aan die omvalt en een schaafwond op de hand heeft . 
Verleen de eerste hulp  
 
 

Drylts                                     IJlst 
 
Je moet nu even rusten  
Een mooie gelegenheid om dit dominospel op volgorde te leggen. 
 
 

Sleat                                   Sloten 
 
Even buiten Sloten vindt een valpartij plaats. Een van de slachtoffers heeft een schaats van een ander 
in zijn onderbeen gekregen. Het resultaat is een snee van ongeveer 3 cm in de kuit. Verbind dit 
slachtoffer.  
 
 

Starum                           Stavoren 
 
Deze onfortuinlijke man is tijdens het klunen van de strobalen gevallen. Bij toepassing van punt 2 blijkt 
dat de man zijn linkerbeen niet meer kan bewegen. Hij heeft erg veel pijn. Schrijf op welke eerste hulp je 
zou verlenen 
 
 

Hylpen                      Hindeloopen 
 
In Hindeloopen is een wedstrijd kunstrijden. Jullie blijven even staan kijken. Plotseling krijgt het meisje 
dat naast je staat het heel erg benauwd. Zij was een snoepje aan het eten.  Zij verslikt zich. Verleen 
eerste hulp 
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Warkum                          Workum 
 
Deze schaatser komt gelukkig goed onder het bruggetje vandaan, maar de volgende schaatser was 
minder gelukkig. Hij schatte de hoogte van het bruggetje verkeerd in. Het gevolg is een snijwond boven 
op zijn hoofd. Gelukkig heb je een snelverband en een driekante doek op zak. Help de arme man. 
 
 

Boalsert                         Bolsward 
 
Jullie zijn nu al een mooi eind op weg. Nu mag je wel even pauzeren om iets te eten en jullie nemen 
dus een kom erwtensoep. De soep is erg heet. Je zet de kom met hete soep op tafel. Door een stoot 
tegen de tafel gaat de soep over de handen van een jongen die aan hetzelfde tafeltje zit. Als je de 
handen goed bekijkt, zie je naast rode plekken ook blaren komen op beide handen. Verleen eerste hulp.  
 
 

Harns                            Harlingen 
 
In Harlingen  stoot je per ongeluk met je arm tegen de neus van Bart. 
Het gevolg is een bloedneus. Schrijf op welke eerste hulp je zou verlenen. 
 
 

Frjentsjer                        Franeker 
 
In Franeker ligt iemand bewusteloos op de grond. Verleen de eerste hulp. 
 
 

Dokkum                           Dokkum 
 
Een kilometer of twee voor Dokkum zit een man aan de kant van de vaart. Hij is gevallen en heeft last 
van zijn linkerschouder. Als je goed doorvraagt heeft hij last van zijn sleutelbeen. Hij kan zijn 
linkerschouder niet bewegen. 
Kunnen jullie zijn arm steun geven voor 2 km? 
Laat maar zien, er is een driekante doek 
 
 

Ljouwert                    Leeuwarden 
 
Hoera jullie zijn nu over de finish! 
Lever je stempelkaart nu in. 
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Stempelkaart van……………………….. 
 
 
 
 

 

Ljouwert             
Leeuwarden 

 

 

Snits                
Sneek 

 

 

Drylts               
IJlst 

 

 

Sleat                
Sloten 

 

 

Starum              
Stavoren 

 

 

Hylpen              
Hindeloopen 

 

 

Warkum             
Workum 

 

 

Boalsert             
Bolsward 

 

 

Harns               
Harlingen 

 

 

Frjentsjer            
Franeker 

 

 

Dokkum             
Dokkum 

 

 

Ljouwert             
Leeuwarden 
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DIERENTUIN ABC 
 
Aan het eind van de Jeugd A cursus als herhaling. 
Door alle kaartjes te lezen denk je dat je in de echte dierentuin bent. Alleen hopen we dat jullie met een 
dagje dierentuin minder ongelukken meemaken. 
Hoe te spelen? 
Voorbeelden 

Je kan de kaartjes achter elkaar leggen  en  met een dobbelsteen bepalen naar welk kaartje je 
gaat. 

of 
Je legt de kaartjes verspreid door het lokaal en je gaat van a naar b enz. 

of 
Je neemt het speelbord en bij elk leeg vakje vul je een letter in of pak je een kaartje. 

of 
Je bedenkt nog iets anders 

 
B = vingerverband 
C = Rautekgreep 
E = Stabiele zijligging 
F = tand eruit 
H = Snelverband 
L =  Knieverband 
M =  Mond-op-mondbeademing 
N = Handverband 
P = gebroken onderarm 
U = Sleutelbeen 
Z = Drenkeling 
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is van apen. 
We zijn nu binnen in het 
apenhuis, je vriendje krijgt  een 
elleboog tegen zijn neus.  
Gevolg bloedneus! 
Welke Eerste Hulp verleen je? 

 
  
is van belangrijk. 
In de Eerste Hulp kennen we vijf 
belangrijke punten. Weet jij 
welke dat zij? 
Schrijf ze op in de goede 
volgorde. 

 
  
is van controle post 
We willen hier zien hoe je een 
slachtoffer verplaatst. 
 

 

  
 
is van Dierentuin. 
 
Weet jij waar je de EHBO-post 
kan vinden? 
 
 
 
 

 
 
is van eten. 
Dat moet ook gebeuren. 
Tijdens het eten verslikt iemand 
zich in een appel. 
Welke Eerste Hulp verleen je? 

  
 
is van de flamingo, die staan op 
een been.  
Doen jullie ook, met zijn allen op 
een rij, alleen Bas valt precies 
met zijn mond op het hek. 
Gevolg: zijn tand is er uit.  
Wat doe je? 

 
  
is van giraf. 
Die hebben een hele lange nek. 
Hebben ze meer halswervels 
dan de mens? 
 
 
 

 
 

  
 
is van helpen. 
Dit doe je meteen, 
Bij Kim ,want die heeft een 
snijwond op haar onderbeen. 
 
Leg een snelverband aan. 

 
 
 

  
 
is een inktvis en heeft een 
uitwendig skelet. Dat is de 
harde laag die om hem heen zit, 
als hij dat niet had dan zou hij 
een hele andere vorm hebben. 
Wat zijn de taken van ons 
skelet? 
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is een Jan van Gent. Het is een 
watervogel die vliegt door de 
lucht. 
 
Hoeveel zuurstof zit er in verse 
lucht? 
 

 

  
 
is van konijnen.  
Die zitten in de kinderboerderij. 
Daar hangt een bordje dat je na 
het aaien van de dieren je 
handen moet wassen. 
Waarom? 

 

 
  
is van de leeuwen. 
Het zijn grote dieren, met een 
grote bek. Ze kunnen ook 
aardig brullen. Peter schrikt 
daarvan en valt op zijn 
knie.Gevolg een schaafwond. 
Wat doe je eraan? 
Leg een knieverband aan 

 

  
 
is van mond 
Tijdens de EHBO lessen heb je 
mond- op-mondbeademing 
geleerd. 
Laat maar even zien op de pop 
hoe dat moet. 

  
 
is van nog niet gezien. 
Dat zijn de Otters, daar gaan 
we naar toe. 
Terwijl we er naar toe rennen 
valt Mohammed. 
Gevolg een schaafwond op de 
hand. Wat doe je? 
Leg een handverband aan. 

 
 
is van olifanten, vooral de 
jongen zijn erg leuk. 
Buiten is het nogal droog en 
stoffig, Maaike krijgt zand in 
haar oog. Schrijf op wat je gaat 
doen. 

  
 
is van paard. Hier in de 
dierentuin staan andere dan in 
de wei. 
Je roept nog pas op maar de juf 
gaat onderuit. 
Gevolg een gebroken onderarm. 
Laat zien welke eerste hulp je 
verleent 

 
 
is van qweetniet. Wie weet 
alles? De uil.  
Een vraag voor de wijsneus 
van de groep: 
Welke lagen bestaat de huid? 
 

 
  
is van ratelslang.  
Deze zitten in verwarmde 
ruimtes, het ruikt er meestal niet 
zo lekker, Paul wordt helemaal 
wit en zegt dat hij sterretjes ziet. 
 Wat gebeurt er met hem? 
Wat doe je? 
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is van Stokpaardje. Dat is het 
beest dat keurig recht op zit, 
alsof hij altijd uitkijkt. 
Dat doet ons denken aan de vijf 
belangrijke punten 
Weet je ze nog? 
Schrijf ze op in goede volgorde. 

  
 
is van de tijgers, die zitten veilig 
in een hok. 
Ze krijgen net eten. 
 
 
Weet jij hoe die handgreep heet 
die je toepast wanneer iemand 
zich verslikt? 

 
 

  
 
is van uitrusten in de speeltuin. 
Daar gebeurt altijd wat, ja hoor 
Karel valt uit het klimrek en 
breekt zijn sleutelbeen. 
Laat zien welke eerste hulp je 
verleent 

 
  
is van vuurvliegjes 
die zie je zie niet, v is ook van 
vlam en vuur 
Welke eerste hulp verleen je 
wanneer je je verbrand hebt? 

 

 
  
is van weet je nog? 
Hier een vraag: 
Hoeveel keer per minuut haalt 
een volwassene adem? 

 

  
 
is geen dier mee te verzinnen.  
Verzinnen doen we met onze 
hersenen. Waar liggen de 
hersenen veilig opgeborgen? 

   
 
 is van ijsje, dat hebben we 
verdiend. 
Alleen de wespen zijn er ook en 
die prikken. Alie. Wat doe je? 
Waar moet je aan denken? 

 
 

  
 
is van Zeekoe. 
Het treft, ze worden net 
gevoerd, maar de verzorger 
kijkt niet uit en valt in het water. 
Wat nu? 
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ANTWOORDENLIJST 
 
 
A Eerste hulp bloedneus: 
 
B Benodigdheden vingerverband: 
 
 Aanleggen vingerverband 
 Beoordeling 
 
C Beoordeling Rautekgreep 
 
D EHBO-post: 
 
E Stabiele zijligging 
 
F Tand eruit: 
 
G Giraf heeft meer/ minder halswervels dan de mens 
 
H Beoordeling snelverband 
 
I Taken geraamte: 
 
J Hoeveel zuurstof zit er in verse lucht? 
 
K Waarom handen wassen? 
 
L Welke eerste hulp bij een schaafwond? 
 Beoordeling knie verband: 
 
M Beoordeling mond-op-mondbeademing: 
 
N Welke eerste hulp? 
 
 Beoordeling verband: 
 
O Eerste hulp zand in het oog: 
 
P  Welke eerste hulp? 
 
 Beoordeling: 
 
Q Lagen van de huid: 
 
R Wat is er? 
 
 Welke eerste hulp? 
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S Vijfpunten: 1 

   3 
   4 
   5 
 
T Hoe heet de handgreep die je toepast bij verslikking? 
 

 
 Beoordeling: 
 
V Eerste hulp bij verbranding: 
 
W Hoeveel keer per minuut haalt een volwassene adem? 

X Waar liggen de hersenen opgeborgen? 

   2 

U Eerste hulp: 

 

 
Y Eerste hulp: 
 
 Waar moet je aan denken? 
 
Z Wat nu? 
 
 
 
 
 
 
Wat vond je ervan? 
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DOMINO 5 PUNTEN 
 
 
 
 

 
In de EHBO werken we 
volgens een plan. Hoe 
heet dit plan? 
 

 
De 5 belangrijke punten 

 
Wat is punt 1? 

 
Let op gevaar 
 
 
 

 
Gevaar voor wie? 

 
Jezelf anderen en voor 
het slachtoffer. 

 
Wat is punt 2? 

 
Ga na wat er is gebeurd 
/ wat iemand mankeert 
 
 

 
Hoe doe je dat? 

 
Praten, vragen aan 
slachtoffer, luisteren, 
kijken, ruiken, 
omstanders vragen 

 
Punt 3 is 

 
Geruststellen 
 
 
 

 
Hoe doe je dat? 

 
Praten, zeg wat je gaat 
doen, hand vasthouden, 
kleding netjes leggen 
enzovoort 

 
Wat is punt 4? 

 
Laat alarmeren 
 

 
Hoe doe je dat? 

 
Je wijst iemand aan,  
 

 
Wat moet de melder 
doorgeven? 

 
laats  ongeval. 
Juiste locatie. 
Wat er gebeurd is. 
Wat het slachtoffer 
mankeert. 
Hoeveel slachtoffers 

 
Moet de melder terug 
komen? 

 
ja 

 
Waarom? 

 
Anders weet je als 
hulpverlener niet of er 
gemeld is. 
 

 
Wat is punt 5 

 
Help het slachtoffer op 
de plaats van het 
ongeval 

 
Kan dit altijd? 
 
 
 

 
Neen, wanneer het 
gevaarlijk is voor het 
slachtoffer moet je het 
slachtoffer verplaatsen 

 
Hoe doe je dat? 

 
Met de Rautek- greep 

 
Einde 
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Domino VERGIFTIGING 
 
START 

 

 
 
Wat is vergif? 

 
Vergif is een stof die als hij in ons lichaam komt, 
ons lichaam ziek maakt. 
 

 
 
Hoe kan vergif in ons lichaam komen? 

 
Via de  Huid 
        Luchtweg en 
        Spijsverteringskanaal 

 
In welke vorm kan vergif voorkomen? 

 
Vaste vorm 
Vloeibare vorm 
Gas- of dampvorm 

 
Waar moet je bij een vergiftiging altijd op letten? 

 
Op eigen veiligheid. 

 
Iemand heeft bijtend spul over zijn been 
gekregen. Welke eerste hulp verleen je? 

 
Denk aan eigen veiligheid 
Slachtoffer laten zitten 
Kleding met bijtende stof verwijderen 
Spoelen met water, 30 minuten. Niet te koud. 

 
 
Welke eerste hulp verleen je wanneer iemand een 
vergiftiging via de luchtweg heeft? 

 
Let op gevaar 
Slachtoffer in frisse lucht brengen,  geruststellen, 
in halfzittende houding brengen. Alarmeren. 

 
 
Welke soorten gif kan men via de spijsvertering 
binnen krijgen? 

 
Bijtend gif 
Niet bijtend gif 
Petroleumproducten 

 
 
Geef een voorbeeld van bijtend gif. 

 
Alle schoonmaakmiddelen 
 
 

 
Geef een voorbeeld van een niet bijtend gif. 
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Medicijnen 
 
 
 

 
Geef een voorbeeld van een petroleumproduct. 

 
Lampenolie 
 
 
 

 
Welke eerste hulp verleen je wanneer iemand 
chloor gedronken heeft? 

 
Denk aan gevaar. Geruststellen. 
Slachtoffer een tot twee glazen water geven. Hij 
mag NIET BRAKEN. 
Deskundige hulp 112 
Restant chloor mee, en/ of de verpakking. 

 
Wat gebeurt er wanneer je een bijtend gif ingeslikt 
hebt? 

 
Dit kan je slokdarm verbranden. Daarom mag je 
beslist niet braken. 
 
 

 
Welke eerste hulp verleen je wanneer iemand te 
veel medicijnen geslikt heeft? 
 
 

 
Denk aan de vijf punten 
112 bellen. 
Verpakking en /of restant gif mee 
Als het slachtoffer overgegeven heeft moet dat 
ook mee. Slachtoffer mee. 

 
Wat kan er gebeuren als je teveel medicijnen 
ingenomen hebt? 
 

 
Je kan bewusteloos raken en je ademhaling kan 
stoppen. 

 
 
Welke eerste hulp verleen je wanneer iemand 
lampenolie gedronken heeft? 

 
Denk aan de vijf belangrijke punten 
Direct 112 bellen 
Restant gif en/ of de verpakking meegeven. 
 

 
Wat is het gevaar van het drinken van 
lampenolie? 

 
Dat het in de longen komt. Men kan dan een 
chemische longontsteking krijgen. 
 
 

 
Welke zijn de vijf belangrijke punten van de 
EHBO? 
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1. let op gevaar 
2. ga na wat er gebeurt is en wat je 

slachtoffer mankeert 
3. stel je slachtoffer gerust en zorg voor 

beschutting 
4. laat alarmeren 
5. help op de plaats van het ongeval 

 
 
EINDE 
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Dominospel elfstedentocht. Te gebruiken bij de elfstedentocht. 
Je kan het ook als begin of einde van een les gebruiken. 
 
 
START 

 
 

 
Je bent toeschouwer bij de elfsteden tocht. Je 
bent ook EHBO’ER. 
Wat heb je in je jaszak zitten? 
 

 
Een snelverband en / of wondpleister 
 
 
 

 
Je denkt als dit maar goed gaat, maar als het mis 
gaat weet je dan hoe je een goede melding moet 
doen? 
 

 
Ja, bel 112. Vertel wie je bent en in welke plaats 
je bent. 
Vertel de juiste plaats, aantal slachtoffers en wat 
je denkt dat ze mankeren. 
Kom terug 

 
Wat is punt 3 van de 5 belangrijke punten? 

 
 
Stel je slachtoffer gerust 
 
 

 
 
Weet je het verschil tussen een wak en een bijt? 

 
Een bijt wordt in het ijs gehakt, om de eenden te 
laten zwemmen en eten.  
Een wak komt bijvoorbeeld door de wind, het is 
aan de randen erg dun. 
 

 
Waarom moet men met schaatsen een muts op 
en wanten aan? 

 
Ter bescherming van jezelf 
 
 

 
Mensen die schaatsen krijgen nogal eens koude 
voeten. Kan je bedenken hoe dat kan komen? 
 

 
Dit kan komen doordat men de veters te strak 
aantrekt, waardoor men de voet afknelt. 
Verkeerde maat schaatsschoen. 
Te dikke sokken. 
Verkeerde schaatstechniek  

 
Kan je de rest van je lichaam nog beschermen 
tegen de koude wind? 
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Ja, door een krant onder je jas of trui te doen. Nu 
kan de wind niet naar binnen. 
 

 
Wanneer je ondanks alles toch ijskoude tenen 
hebt gekregen.  Wat kun je dan het beste doen? 

 
Voorzichtig de schaatsen uit doen, sokken uit. De 
voet(en) in je handen nemen. NIET WRIJVEN! De 
voeten worden dan opgewarmd door de 
lichaamstemperatuur van de hulpverlener. 

 
Waarom mag je niet wrijven? 

Je kan dan de huid kapot wrijven. 
 
 
 
 

Sommige schaatsers willen een alcoholische 
drankje meenemen om zich zelf een beetje op te 
warmen. 
Is dit goed? 

 
Nee, alcohol verwijdt de bloedvaten. Daardoor 
word je maar heel even warm. Het lichaam zet de 
bloedvaten open en de warmte verlaat het 
lichaam. 
 

 
De elfstedentocht is 230 km lang. 
Is het verstandig om tijdens zo´n tocht je skibril te 
dragen? 

 
Ja, die bril beschermt je ogen tegen straling van 
de zon en tegen de koude wind. 
 
 

 
230 km is een aardig stukje schaatsen. Wat nu als 
je ondanks alles blaren op je hiel krijgt? 
 

 
Even rustig gaan zitten, het liefst bij een EHBO-
post. Schaatsen uit, sokken uit. De blaar bekijken 
en eventueel doorprikken. Daarna de huid goed 
ontsmetten en afplakken. 
 

 
 
EINDE 
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Dominospel jeugd A 
 
 
Start 

 
Punt 1 van de 5 punten 
is 

 
let op gevaar 

 
Iemand die lijkt te 
slapen en nergens op 
reageert is 
 

 
bewusteloos 

 
Een bewusteloos 
slachtoffer leg je in 

 
de stabiele zijligging 

 
Een ander woord voor 
ziektekiemen is 
 
 

 
Bacteriën 

 
Een gebroken arm doe 
je in 

 
een mitella 

 
Een ander woord voor 
steriel is 
 
 

 
bacterievrij 

 
Bij een bijtend gif geef je 

 
1 – 2 glazen water te 
drinken 

 
Iemand die flauw dreigt 
te vallen moet 
 
 

 
gaan liggen 

 
Het laatste punt van de 
5 punten is 

 
help iemand op de 
plaats van het ongeval 

 
Als dat niet kan, sleep je 
hem weg met 
 
 

 
de Rautekgreep 

 
Iemand met een 
gebroken sleutelbeen 
geef je hulp  

 
door middel van een 
brede das 

 
Iemand met een 
bloedneus gaat in 
 
 

 
de schrijfhouding zitten 

 
Een ander woord voor 
vochtopnemend is 

 
hydrofiel 

 
Iemand met een 
gebroken been mag je 
niet 
 

 
verplaatsen 

 
Witte watten nemen 

 
vocht of bloed op 

 
Een uitgeslagen tand 
bewaar je  
 
 

 
in melk 

 
Iemand die niet meer 
ademt moet je 

 
direct gaan beademen 

 
In de lucht zit 
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21 % zuurstof 

 
Een ander woord voor 
geraamte is 

 
skelet 

 
Het orgaan dat in de 
schedel is opgeborgen 
heet 
 

 
de hersenen 

 
Slagaders, haarvaten en 
aders zijn 

 
bloedvaten 

 
 
EINDE 
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Verbandleer  
domino 
 

 
Wat gebruik je voor een klein eenvoudig wondje? 
 
 

 
Een gewone wondpleister 
 
 
 

 
Is een pleister steriel? 
 

 
 
Nee 
 
 

 
Waaruit bestaat een dekverband? 

 
Steriel gaas, witte of synthetische watten en een 
hydrofiele zwachtel 
 
 

 
Hoe noem je een kant en klaar dekverband? 

 
Een snelverband of een wondsnelverband 
 
 

 
Waar gebruik je een snelverband het liefst? 

 
Op de rechte delen van het lichaam. Bijvoorbeeld 
de onderarm. 
 

 
Wanneer gebruik je een metalline gaasje? 

 
Na het koelen op een  brandwond 
 
 

 
Waarvoor gebruik je een driekante doek? 

 
Om steun en rust te geven aan een gewond 
lichaamsdeel, om een wond af te dekken. 
 

 
Wat kan je maken van een driekante doek? 

 
Een mitella en een brede das 

 
Wanneer gebruik je de mitella? 
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Voor een botbreuk aan de hand, pols en  
onderarm. 
 
 

 
Wanneer gebruik je de brede das? 

 
Bij een botbreuk aan de elleboog, bovenarm, 
sleutelbeen en schouder  
 

 
Wanneer gebruik je geen huid- ontsmetter zoals 
betadine of sterilon? 

 
Als de wond door een arts gezien moet worden. 
 

 
EINDE 
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TRIVIANT ORANJE 
Weetvragen Jeugd A of B 
 
 

 
Zit er in verse lucht meer of 
minder dan 30% zuurstof? 

 
Minder. 21% zuurstof 

 

 
Hoeveel spieren heb je in je 

lichaam? 
Zijn dat er minder dan  500 of 

meer dan 500? 
 

Meer dan 500 ongeveer 640 

 
Hoeveel spieren zijn er nodig 

om 1 stap te nemen? 
Zijn dit er meer dan 200 of 

minder dan200? 
 

Meer dan 200 

 
Welke spieren werken er ook als 

je slaapt? 
Zijn dat je willekeurige spieren 
of je onwillekeurige spieren? 

 
Je onwillekeurige spieren,het 

zijn de spieren van je 
ademhaling en van je hart. 

 
Hoeveel keer per minuut klopt 
een gemiddeld hart gedurende 

een mensenleven? 
Is dat meer of minder dan 3000 

miljoen keer? 
 

Minder, het klopt ongeveer 
2000 miljoen keer 

 
Al het voedsel dat je in je leven 

eet weegt dat te samen 
evenveel als 30 of 40 auto`s? 

 
Ongeveer als 30 auto´s 

 
Welke darm is langer je dunne 

darm of je dikke darm? 
 

Je dunne darm. 

 
In je lichaam zitten zenuwen om 

alle signalen door te geven. 
Wanneer je al de zenuwen op 
zou meten heb je dan meer of 
minder dan 80 km zenuwen? 

 
Minder dan 80 km , ongeveer 

75 km. 
 

 
Als je je haar en je nagels niet 
knipt worden ze steeds langer. 
Groeit in 1 maand je haar 1 cm 
of groeien je nagels 1 cm per 

maand? 
 

Je haar groeit ongeveer 1cm 
per maand, je nagels groeien 
ongeveer 2mm per maand. 

 
Je hebt verschillende soorten 

cellen. Zijn dat er meer dan 150 
of minder dan 150? 

 
Het zijn er meer dan 150, het 

zijn er 200 
 

 
Wie heeft er meer halswervels 

de mens of de giraf? 
 

Ze hebben er beiden 
evenveel. 

 
Het zuurstof in je bloed wordt 

vervoert door bloedcellen. 
Vervoeren de witte bloedcellen 
de zuurstof of zijn dat de rode? 

 
De rode bloedcellen 

vervoeren de zuurstof. 
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Je hebt verschillende soorten 

gewrichten. Zit er in je knie een 
scharniergewricht of is het een 

kogelgewricht? 
 

In je knie zit een 
scharniergewricht. 

 

 
Als je de hik hebt wordt dit 

veroorzaakt door je ribben of 
door je middenrif? 

 
Door je middenrif. 

 
Om je eten te kunnen verteren 
komen er iedere keer allerlei 
soorten sappen bij.is dat per 

dag meer of minder dan 6 liter? 
 

Meer dan 6 liter, ongeveer 7 
liter. 

 
Je huid is het grootste orgaan 
van je lichaam. Weegt je  huid 

afhankelijk van je lengte tussen 
de 1 en 2 kilo of weegt hij 
tussen de 2,5 en 4,5 kilo? 

 
Je huid weegt tussen de 2,5 

en 4,5 kilo. 

 
Sommige lichaamsdelen zijn 
heel bekend. We weten dat je 

hersenen in je hoofd zitten.maar 
waar zit de stijgbeugel? Is dat in 

je hoofd of in je been? 
 

In je hoofd, het is deel van het 
gehoor. 

 
Je bloed bestaat uit 

verschillende soorten 
bloedcellen. 

Zijn er meer rode bloedcellen in 
je bloed of zijn er meer 

bloedplaatjes in je bloed? 
 

In je bloed zitten er meer rode 
bloedcellen dan bloedplaatjes. 

 
Je moet ademhalen om te 
kunnen leven. Haalt een 

volwassene meer dan 20 keer 
per minuut adem of minder dan 

20 keer per minuut? 
 

Minder.Een volwassene haalt 
ongeveer 15 keer per minuut 

adem. 

 
Pompt je hart per dag meer of 

minder dan 8000 liter bloed 
rond? 

 
Meer. Ongeveer 10.000 liter 

bloed. 

 
Is het hart van kinderen groter of 

kleiner dan het hart van 
volwassenen? 

 
Je hart heeft de grootte van 
een vuist,de vuist van een 

volwassene is groter dus is 
ook zijn hart groter. 

 
 
 

 
Hoeveel botten heeft een baby? 
Zijn dat er meer of minder dan 

een volwassene? 
 

Een baby heeft meer dan 350 
botten. Veel van deze extra 
botten gaan later aan elkaar 

vastzitten. 
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TRIVIANT GEEL 
Vragen over Eerste Hulp - handelingen 
 

 
Iemand heeft en klein wondje, 

maar trekt wit weg, hij voelt zich 
niet goed. Met welke greep leg 

je hem op de grond? 
 

Met de rautekgreep. 
 
 

 
Welke eerste hulp verleen je 
aan een slachtoffer met een 

splinter in zijn hand? 
 

Slachtoffer laten zitten en met 
pincet de splinter eruit halen 

als dit gemakkelijk gaat. Wond 
ontsmetten en eventueel 

afdekken 

 
Welke eerste hulp verleen je bij 

een brandwond? 
 

Water, water de rest komt 
later 

 
Welke eerste hulp verleen je 
wanneer iemand gestoken is 

door een wesp? 
 

Nat kompres op steekplaats 
leggen. 

 

 
Waarom leg je een bewusteloos 

slachtoffer in de stabiele 
zijligging? 

 
Om de ademhaling veilig te 

stellen. 

 
Welke eerste hulp verleen als bij 
iemand zijn blijvende een tand 
eruit gevallen of geslagen is? 

 
Geruststellen, mond 

schoonmaken, tand in melk of 
in speeksel en direct naar de 

tandarts 

 
Er is een slachtoffer dat niet 

reageert op aanspreken. Wat 
nu? 

 
Slachtoffer zachtjes aan de 

schouders schudden, 
ademhaling controleren, 
ademhaling aanwezig : 

stabiele zijligging en 
alarmeren. 

 
Welke eerste hulp verleen je 

aan iemand met een snee in zijn 
linkerwijsvinger? 

 
Geruststellen, laten zitten, 

gewond lichaamsdeel 
omhoog houden, steriel 

afdekken met een 
dekverband. 

 
Welke eerste hulp verleen je bij 

een bloedneus? 
 

Geruststellen, laten zitten, 
zachtjes snuiten, neus 10 

minuten dichtknijpen, 
slachtoffer in schrijfhouding 

zetten 

 
Welke eerste hulp verleen je bij 

een gebroken sleutelbeen? 
 

Geruststellen, laten zitten, 
steun en rust geven met een 

brede das, professionele hulp. 
 
 

 
Welke eerste hulp verllen je bij 

een gebroken onderbeen? 
 

Let op gevaar, geruststelllen, 
slachtoffer laten zitten/liggen 
zoals je hem aantreft, steun 

en rust geven met een 
dekenrol, 112 bellen 

 
Welke eerste hulp verleen je bij 

een gebroken onderarm? 
 

Geruststellen, laten zitten, 
steun en rust geven met een 
mitella, professionele hulp. 
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Welke eerste hulp verleen je 

aan iemand met een 
schaafwond op de rechterknie? 

 
Geruststellen, laten zitten, 

wond schoonmaken, 
eventueel een 

huidsontsmettingsmiddel 
gebruiken, steriel afdekken 

met een dekverband 
 

 
 

 
Je vriendje heeft een flinke snee 
in zijn onderarm. Welke eerste 

hulp verleen je? 
 

Geruststellen, laten zitten, 
gewond lichaamsdeel 

omhoog houden, steriel 
afdekken met een 

(wond)snelverband. 

 
Je klasgenootje is gevallen met 

skeeleren en heeft een 
schaafwond op de muis van zijn 

rechterhand. 
 

Geruststellen, laten zitten, 
gewond lichaamsdeel 

omhoog houden, wond 
schoonmaken, eventueel een 

huidsontsmettingsmiddel 
gebruiken, steriel afdekken 

met een dekverband. 

 
Hoe luidt een goede melding 
voor een aanrijding van een 

fietsende jongen van 8 jaar die 
vermoedelijk zijn 

rechteronderbeen gebroken 
heeft? 

 
Bel 1-1-2, zeg je naam de 

plaats waar je bent en wie je 
nodig hebt.  Je wordt 

doorgeschakeld, zegt de 
juiste plaats , wat er gebeurd 

is en wat hij mankeert. 
 

Hoe leg je een snelverband 
aan? 

 
Slachtoffer laten zitten, 

snelverband uit verpakking 
halen. Boven de wond openen 

en in één keer er op leggen. 
Met een zwachtel de ene zijde 

afdekken en met de andere 
zwachtel de andere kant , 

rolletjes naar elkaar toe rollen, 
knoopje niet op de wond. 

(Voordeur sluiten, achterdeur 
dicht en luiken sluiten.) 
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TRIVIANT GROEN  
Vragen over het menselijk lichaam 
 

 
 
 
 

 
Hoe heten de kleinste 

bouwstenen van het menselijk 
lichaam? 

 
Cellen 

 

 
Wat zijn organen? 

 
 

Werktuigen van het lichaam 

 
Welke zijn de vitale functies? 

 
Ademhaling 
Bewustzijn 

Bloedsomloop 
 

 
Geef tenminste 3 voorbeelden 

van organen. 
 

Hart, longen, hersenen, maag, 
lever , nieren,darmen 

 

 
Organen die samenwerken 

vormen een: 
 

Orgaanstelsel 

 
Noem 3 orgaanstelsels. 

 
Ademhalingstelsel, 

zenuwstelsel,bloedsomloop, 
spijsverteringstelsel 

 
Hoeveel keer per minuut haalt 

een volwassene adem? 
 

Ongeveer 16 keer 

 
Wat is beter: 

Ademhalen via de mond of via 
de neus? 

 
De neus. 

 
Hoeveel zuurstof zit er in verse 

lucht? 
 

Ongeveer 21% 

 
Waarom is het beter om via de 

neus te ademen? 
 

De lucht wordt gezuiverd, 
verwarmd en vochtig 

gemaakt. 

 
Waar vindt de uiteindelijke 
zuurstofuitwisseling plaats? 

 
In de longblaasjes 

 
Uit hoeveel botten bestaat het 

geraamte? 
 

Ongeveer 200 
 

 
Wat zijn de taken van het 

geraamte? 
 

Steun, stevigheid. 
Bescherming van 

onderliggende organen. 

 
Welk bot is het grootst? 

 
Je dijbeen, ongeveer een 

kwart van je totale 
lichaamslengte 
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Welk bot is het kleinst? 

 
Het kleinst zijn de botjes in je 
oor. Die zijn maar 3 mm lang. 

 

 
Welke soorten spieren zijn er? 

 
Willekeurige en 
onwillekeurige 

 
Wat is een gewricht? 

 
Een beweeglijke verbinding 

tussen twee botten. 

 
Welk orgaanstelsel zorgt er voor 

de vertering van je eten? 
 

De spijsvertering. 

 
Beschrijf de weg van je eten. 

 
Mond, keel, slokdarm, maag, 

dunne darm, dikke darm, 
endeldarm, wc. 

 
Uit welke lagen bestaat de huid? 

 
Opperhuid, lederhuid en 
onderhuids bindweefsel. 

 
Wat vormen cellen tezamen? 

 
Weefsels. 

 

 
Verschillende soorten weefsels 

vormen……….? 
 

Organen. 

 
Hoe groot is je hart? 

 
Het hart heeft de grootte van 

je vuist. 
 

 
Uit welke delen bestaat het 

hart? 
 

Uit een linker- en een 
rechterhelft .Deze kan je weer 

verdelen in een boezem en 
een kamer. 

 
Wat zit er boven in het hart, de 

boezem of de kamer? 
 

De boezem. 

 
Hoeveel keer per minuut klopt je 

hart in rust? 
 

Tussen de 60 en 80 keer per 
minuut. 

 
Hoeveel liter bloed heeft een 

volwassene? 
 

Ongeveer 5 liter bloed. 
 

 
Waaruit bestaat het 

zenuwstelsel? 
 

Hersenen, zenuwen en 
ruggenmerg. 

 
Welke bloedcellen zweven er in 

het bloed? 
 

Rode bloedcellen, witte 
bloedcellen en bloedplaatjes. 

 
Wat doen de rode bloedcellen? 

 
Deze zorgen voor 
zuurstofvervoer. 

 
Wat doen witte bloedcellen? 

 
Die zorgen voor de bestrijding 

van ziektekiemen. 
 

 
Wat doen de bloedplaatjes? 

 
Deze zorgen voor de 

bloedstolling. 
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TRIVIANT BLAUW 
Stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop 
 
Welke drie functies zijn van direct levensbelang en 

hoe noemen we deze functies? 
 

 Hersenfunctie 
 Ademhaling 
 Bloedsomloop 
 De vitale functies 

 

Waarvoor zorgen ademhaling en bloedsomloop? 
 

Voor het zuurstoftransport 
 

Noem tenminste drie oorzaken van een stoornis in 
het zuurstoftransport. 

 
 Afgesloten  luchtweg 
 Onvoldoende werking van longen en/of 

hart 
 Onvoldoende bloed in de bloedvaten 
 Gestoorde hersenwerking 

 

Waarom is het van levensbelang bij ieder 
slachtoffer zo snel mogelijk een stoornis in een of 

meer vitale functies te herkennen? 
 

Een stoornis in een vitale functie leidt tot een 
stoornis in het zuurstoftransport. 

Daardoor ontstaat een tekort aan zuurstof in 
het lichaam. 

De organen raken daardoor beschadigd en 
werken niet goed meer. 

Wat moet altijd en in elke situatie eerst worden 
vastgesteld bij een slachtoffer? 

 
Het bewustzijnsniveau. 

 

Waarom moeten de vitale functies regelmatig 
worden gecontroleerd? 

 
Omdat een stoornis in de vitale functies ook 

enige tijd na het ongeval kan optreden 
 

Welke drie bewustzijnsniveaus kunnen worden 
onderscheiden? 

 
 Ongestoord bewustzijn 
 Verminderd bewustzijn 
 Bewusteloosheid 

 

Hoe kan het bewustzijn worden vastgesteld? 
 

Door aanspreken en zo nodig zachtjes 
schudden 
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Waardoor worden stoornissen in het bewustzijn 
altijd veroorzaakt? 

 
Door een gestoorde hersenwerking 

 

Wanneer is iemand bij bewustzijn? 
 

Als hij bij het aanspreken de ogen opent en 
samenhangend antwoord geeft. 

 

Wat zijn de verschijnselen van een verminderd 
bewustzijn? 

 
 verwardheid 
 sufheid 
 soms agressiviteit 

 

Wat zijn de verschijnselen van bewusteloosheid? 
 

Geen reactie op aanspreken: de ogen worden 
niet geopend en er wordt geen antwoord 

gegeven. 
Er kan met geluiden en/of bewegingen of 

voorzichtig schudden worden gereageerd of er 
word helemaal niet gereageerd. 

 

Waardoor worden alle slachtoffers met een 
gestoord bewustzijn bedreigd? 

 
Door een ademhalingsstoornis met als gevolg 

zuurstoftekort. 
 

Noem tenminste vijf oorzaken van een gestoorde 
hersenwerking. 

 
 schedel- en hersenletsel 
 ziekten (epilepsie, beroerte, 

suikerziekte) 
 stoornissen in de ademhaling en/of 

bloedsomloop 
 vergiftiging 
 blootstelling aan te hoge temperaturen 
 blootstelling aan te lage temperaturen 
 inwerking van elektriciteit 
 verdrinking 

Welke ziekten kunnen een stoornis van het 
bewustzijn tot gevolg hebben? 

 
 Epilepsie (vallende ziekte) 
 Beroerte 
 Suikerziekte 

 

Wat is een flauwte? 
 

Een kortdurende vermindering van het 
bewustzijn als gevolg van een tijdelijk 

afgenomen bloedtoevoer naar de hersenen. 
 

 - 72 - 



Spelenboek Jeugd Eerste Hulp 
 
 
 

Noem enkele oorzaken van flauwte. 
 

Uitputting door vermoeidheid, honger of 
zwakte (na ziekte) 

Psychische oorzaken, zoals plotselinge schrik, 
emoties, benauwde omgeving, pijn. 

Bloedarmoede, waardoor te weinig zuurstof in 
de hersenen komt. 

 

Wat zijn de verschijnselen van flauwte? 
 

 bleke gelaatskleur 
 zweten 
 geeuwen 
 na enige tijd bewustzijnsvermindering 

en uiteindelijk bewustzijnsverlies. 
 

Welke eerste hulp verleent u aan iemand met een 
(dreigende) flauwte? 

 
Trachten bewustzijnsverlies te voorkómen. Het 
slachtoffer in de frisse lucht brengen, proberen 
hem gerust te stellen en hem plat neerleggen. 

 

Wat is het doel van de eerste hulp bij een stoornis 
van de ademhaling? 

 
Zorgen dat lucht (zuurstof) in de longen komt. 

 

Hoe kan worden vastgesteld of iemand een 
stoornis van de ademhaling heeft? 

 
Door te kijken, te luisteren en te voelen. 

 

Hoe kunt u zien of iemand een stoornis van de 
ademhaling heeft? 

 
Hij kan een benauwde indruk maken, naar zijn 

hals grijpen, naar adem snakken en een blauwe 
kleur hebben. 

 

Hoe kunt u horen of iemand een stoornis van de 
ademhaling heeft? 

 
Aan gierende, zagende, piepende, snurkende of 

rochelende geluiden. 
 

Hoe kunt u voelen of iemand een stoornis van de 
ademhaling heeft? 

 
Door de hand met gespreide vingers, wijzend 

naar het hoofd van het slachtoffer, op overgang 
borst/buik te leggen en vast te stellen of borst 

en buik op en neer gaan. 
Door het oor boven neus en mond van het 

slachtoffer te houden en vast te stellen of er 
een luchtstroom is te horen of te voelen. 
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Wanneer wordt de ademhaling normaal genoemd? 

 
Als de ademhaling zonder rochelen of gierende 

geluiden verloopt, borst en/of buik van het 
slachtoffer regelmatig op en neer gaan en het 

slachtoffer geen benauwde indruk maakt. 
 

Wanneer is er sprake van een bedreigde 
ademhaling? 

 
Bij bewusteloosheid, aangezichtsletsel, 

verbranding van de luchtweg. 
 
 

Noem de verschijnselen van een 
afwezige/onvoldoende ademhaling. 

 
Borst en buik van het slachtoffer gaan niet of 
minder dan 10x per minuut op en neer. U voelt 
geen of slechts af en toe een luchtstroom aan 

de mond. Het slachtoffer heeft soms een 
blauwe kleur. 

 

Wat doet u altijd bij ieder slachtoffer met een 
onvoldoende/afwezige ademhaling? 

 
Alles wat strak om de hals zit losmaken. 

Welke eerste hulp verleent u aan een slachtoffer 
dat bij bewustzijn is en een bedreigde ademhaling 

heeft? 
 

Luchtweg vrijhouden door hem te laten zitten 
in de houding die hij het prettigst vindt, of hem 

in de stabiele zijligging leggen. 

Welke eerste hulp verleent u aan een bewusteloos 
slachtoffer met een bedreigde ademhaling? 

 
Luchtweg vrijhouden door hem in de stabiele 

zijligging te leggen. 
 

Welke eerste hulp verleent u aan een bewusteloos 
slachtoffer met een afgesloten luchtweg? 

 
Slachtoffer in stabiele zijligging leggen en de 
ademweg vrijmaken door de mond te openen 

en leeg te maken. 
 

Wat is een veel voorkomende oorzaak van een 
afgesloten luchtweg? 

 
Verslikking. 
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Hoe kunt u een voorwerp uit keel of luchtpijp 
verwijderen? 

 
 Voorwerp lepelend met de vingers 

verwijderen. 
 Stoten tussen de schouderbladen. 
 Handgreep van Heimlich. 

 

Wat doet u als iemand niet of onvoldoende ademt? 
 

Onmiddellijk beademen. 
 

Welke twee beademingsmethoden zijn er? 
 

Mond-op-mondmethode. 
Mond-op-neusmethode 

 

Noem enkele verschillen tussen het beademen van 
volwassenen en kinderen. 

 
Kinderen: 20 maal per minuut beademen, 

volwassenen 12 maal per minuut. 
Bij kinderen minder kracht gebruiken dan bij 

volwassenen. 
 

Noem enkele verschillen tussen het beademen van 
volwassenen en baby’s. 

 
 Bij baby’s het hoofdje niet achterover 

brengen. 
 Uw mond over mondje én neusje 

plaatsen. 
 Baby’s: 20 maal per minuut beademen. 
 Met kleine pufjes inblazen. 

 

Wat doet u als het slachtoffer tijdens het 
beademen gaat braken? 

 
Hem op zijn zij draaien, Het hoofd achterover 

brengen en mond leegmaken. 

Hoe lang moet de beademing worden voortgezet? 
 

Totdat het slachtoffer weer spontaan gaat 
ademen of professionele hulp de beademing 

overneemt. 
 

Wat zijn de gevolgen voor het lichaam als de 
ademhaling gestoord raakt? 

 
 Er wordt minder zuurstof in het bloed 

opgenomen en minder koolzuur 
afgevoerd. 
 Hoeveelheid zuurstof in het bloed daalt, 

hoeveelheid koolzuur neemt toe 
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Waartoe kan zuurstoftekort leiden? 
 

Schade aan de lichaamscellen 
 

Noem acht oorzaken van ademhalingsstoornissen. 
 

Verslikking, ziekte van luchtwegen en longen, 
beschadiging ruggenmerg, beschadiging 
ademhalingscentrum, aangezichtsletsel, 

inademen hete lucht of prikkelende 
dampen/gassen, doordringende borstwond, 
verdrinking, ophanging, wurging, bedelving, 
vergiftiging, elektriciteit, stoornissen in de 
bloedsomloop, bewustzijnsstoornissen. 

Wat zijn de verschijnselen van verslikking? 
 

Slachtoffer is benauwd, grijpt naar zijn keel, 
kan meestal niet spreken, zij ogen puilen uit. 

 

Waardoor kan er bij aangezichtsletsel een 
ademhalingsstoornis ontstaan? 

 
Door bloed dat in de luchtpijp loopt. 

 

Waarom moeten slachtoffers met een verbrand 
gelaat en slachtoffers die prikkelende gassen 

hebben ingeademd altijd door een arts worden 
gezien? 

 
Omdat (soms pas na enkele uren) een zwelling 

van het slijmvlies van de luchtweg kan 
optreden. 

 

 
Waarom is het beademen van een drenkeling 

soms moeilijk? 
 

Door water in de luchtpijp en de stugheid van 
de weefsels. 

 

Wat zijn de verschijnselen van hyperventilatie? 
 

Slachtoffer ademt hijgend, hij voelt zich steeds 
benauwder en draaierig, hij krijgt een tintelend 

gevoel in de vingers en om de mond. 
 

Waardoor ontstaan de verschijnselen van 
hyperventilatie? 

 
Doordat zoveel koolzuurgas wordt uitgeademd 
dat het koolzuurgehalte in het bloed sterk daalt. 
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TRIVIANT WIT 
Ongevalskaartjes 
 
 

Slachtoffer heeft een gebroken 
enkel van de linkervoet 

Slachtoffer heeft een gebroken 
teen aan de rechtervoet 

Slachtoffer heeft een bloedneus 

Slachtoffer heeft een wond op 
het achterhoofd 

Slachtoffer heeft een wond 
boven op het hoofd 

Slachtoffer heeft een open 
botbreuk van het 
linkerscheenbeen 

Slachtoffer heeft een open 
botbreuk aan de linkeronderarm 

Slachtoffer is bewusteloos, 
zonder ademhaling 

Slachtoffer heeft een wond, die 
door de hand heen is gegaan 

Slachtoffer zit op een stoel en 
dreigt flauw te vallen 

Slachtoffer  ligt met een 
gebroken rechterbeen op een 

gevaarlijke plaats 

Slachtoffer heeft de 
rechterelleboog verstuikt 

Slachtoffer heeft de rechterknie 
verstuikt 

Slachtoffer heeft de linkerenkel 
verstuikt 

Slachtoffer heeft de 
rechterwijsvinger gebroken 

Slachtoffer heeft de 
middenhandsbeentjes van de 

linkerhand gebroken 

Slachtoffer heeft de linkerpols 
gebroken 

Slachtoffer heeft de 
rechteronderarm gebroken 

Slachtoffer heeft de 
linkerelleboog gebroken 

Slachtoffer heeft 
rechterbovenarm gebroken 

Slachtoffer heeft het 
rechtersleutelbeen gebroken 

Slachtoffer heeft een botbreuk 
aan het rechterbovenbeen 

Slachtoffer heeft een gebroken 
rechterknie 

Slachtoffer heeft een gebroken 
kuitbeen aan het linkerbeen 

Slachtoffer heeft een  wond aan 
de rechterteen 

Slachtoffer heeft snijwondjes aan 
de buitenste drie teentjes van de 

linkervoet 

Slachtoffer heeft een ernstige 
bloeding aan de binnenzijde van 

de rechterpols. Je hebt geen 
verbandmiddelen bij je 
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Slachtoffer heeft een ernstige 
bloeding aan de binnenzijde van 
de linkerpols. Leg een verband 

aan 

Slachtoffer heeft een ernstige 
bloeding aan de rechterkuit. 

Je hebt geen verbandmiddelen 
bij je 

Slachtoffer heeft een bloeding 
aan de linkerkuit. Leg een 

verband aan 

Slachtoffer heeft de linkerpols 
verstuikt 

Slachtoffer heeft het topje van de 
linkerwijsvinger afgesneden 

Slachtoffer heeft in de 
binnenzijde van de  linkerduim 

gesneden 

Slachtoffer heeft een snijwond 
aan de rechterringvinger 

Slachtoffer heeft in 3 vingers ( 
wijsvinger, middelvinger en 

ringvinger) van de linkerhand 
gesneden 

Slachtoffer heeft een wond van 5 
cm op de rug van de linkerhand 

Slachtoffer heeft een snee van 6 
cm onder de pink van de 

rechterhand 

Slachtoffer heeft een flinke snee 
van 4 cm aan de linkeronderarm 

Slachtoffer heeft een snee van 2 
cm aan de rechterkuit. Bloedt 

flink! 

Slachtoffer heeft een wond van 3 
cm, op het scheenbeen van het 

rechterbeen 

Slachtoffer heeft een flinke wond 
op de wreef van de rechtervoet 

Slachtoffer heeft een snee van 5 
cm aan de hiel van de linkervoet 

Slachtoffer is bewusteloos en ligt 
op de rug; reageert niet op 
aanspreken en schudden 

Slachtoffer is flauwgevallen en 
ligt op de grond; reageert op 

aanspreken 

Slachtoffer heeft zich verslikt in 
een stuk appel en dreigt te 

stikken 

Slachtoffer is een drenkeling en 
ligt op de rug; reageert niet op 

aanspreken; heeft geen 
waarneembare ademhaling 

Slachtoffer is op het strand 
gebeten door een kwal 

Slachtoffer is gebeten door een 
teek. De teek zit nog vast aan de 

kuit 

Slachtoffer heeft ammonia 
gedronken 

Slachtoffer heeft lampolie 
gedronken 

Slachtoffer heeft teveel pillen 
geslikt 

Slachtoffer heeft chloorgas 
ingeademd 

Slachtoffer heeft een vliegje in 
het rechteroog 

Slachtoffer heeft een bijtende 
stof in het oog gekregen 
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TRIVIANT Rood 
Ja/Nee vragen 
 

De wervelkolom bestaat uit 33 
wervels 

 
Ja 

De 3e en 4e wervel worden ook 
wel de atlas en de draaier 

genoemd. 
 

Nee 

De skeletspieren zitten met 
pezen aan de botten vast. 

 
Ja 

Het geraamte is te verdelen in de 
botten van de romp en de 

ledematen. 
 

Nee 

Kraakbeenweefsel is hard. 
 

Nee 

In het beenmerg worden de 
bloedcellen aangemaakt. 

 
Ja 

De beweeglijke verbinding 
tussen twee botten heet een 

ontwrichting. 
 

Nee 

Bij een verbranding kijk je eerst 
welke verbranding het is en pas 

daarna kun je goede hulp 
verlenen. 

 
Nee 

Een brandblaar moet altijd 
worden opengemaakt. 

 
Nee 

Iemand met een verbranding 
door een bijtende stof moet door 

een arts worden gezien. 
 

Ja 

Door het inademen van hete of 
bijtende gassen of dampen kan 

de luchtweg  worden beschadigd. 
 

Ja 

De meeste verbrandingen vinden 
thuis of tijdens de 

vrijetijdsbesteding plaats 
(ongeveer 70%). 

 
Ja 

Van alle verbrandingen die thuis 
plaats vinden wordt ongeveer 
70% veroorzaakt door hete 

vloeistoffen. 
 

Ja 

Na het koelen van een 
brandwond mag er altijd 

brandzalf op de wond worden 
gesmeerd. 

 
Nee 

Kledingresten, die aan de 
verbrande plek vastzitten moeten 
worden verwijderd, alvorens men 

een verband kan aanleggen. 
 

Nee 
Koelen bij een verbranding doet 

men het liefst met koud stromend 
leidingwater. 

 
Nee 

Bij een open botbreuk is er 
gevaar voor infectie. 

 
Ja 

Bij een botbreuk is altijd een 
abnormale stand van het 

lichaamsdeel te zien. 
 

Nee 
Een slachtoffer met een botbreuk 

mag nooit verplaatst worden. 
 

Nee 

Een slachtoffer met een botbreuk 
behoeft u niet te helpen. 

 
Nee 

Bij twijfel of het een botbreuk of 
verstuiking is, neemt u een 

verstuiking aan. 
 

Nee 
Bij een ontwrichting is de kop van 

het gewricht uit de kom, het 
gewrichtskapsel en de banden 

zijn gescheurd. 
 

Ja 

Een open botbreuk moet altijd 
steriel afgedekt worden. 

 
Nee 

Bij een botbreuk van de 
bovenarm geven we rust en 
steun door middel van een 

mitella. 
 

Nee 
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Bij een botbreuk van de 
bovenarm geven we rust en 

steun door middel van een brede 
das. 

 
Ja 

Bij een botbreuk van het 
sleutelbeen geven we rust en 

steun door middel van een 
mitella. 

 
Nee 

Bij een botbreuk van het 
sleutelbeen geven we rust en 

steun door middel van een brede 
das. 

 
Ja 

Bij een botbreuk van de pols 
geven we rust en steun door 

middel van een mitella. 
 

Ja 

Bij een botbreuk van de pols 
geven we rust en steun door 
middel van een brede das. 

 
Nee 

Bij een botbreuk van de 
wijsvinger geven we rust en 
steun door middel van een 

mitella. 
 

Ja 
Bij een botbreuk van de 

wijsvinger geven we rust en 
steun door middel van een brede 

das. 
 

Nee 

Bij een botbreuk van de 
middenvoetsbeentjes geven we 
rust en steun door middel van 

een mitella. 
 

Nee 

Eén van de verschijnselen van 
een botbreuk is blaren. 

 
Nee 

Eén van de verschijnselen van 
een botbreuk is het onvermogen 

het getroffen lichaamsdeel te 
gebruiken. 

 
Ja 

Het sleutelbeen is met het 
borstbeen verbonden. 

 
Ja 

Een mens heeft twaalf paar 
ribben, die aan het borstbeen 

vastzitten. 
 

Nee 

De ribben zitten met kraakbeen 
aan het borstbeen vast. 

 
Ja 

Het opperarmbeen en het dijbeen 
zijn even groot. 

 
Nee 

Alcohol verwijdt de bloedvaten. 
 

Ja 

Een slachtoffer dat onderkoeld is 
moet op een droge en beschutte 
plaats worden gebracht en in een 

deken gewikkeld worden. 
 

Ja 

Bij een slachtoffer met bevroren 
vingers waarbij de huid spierwit 

is, die hard aanvoelt en 
gevoelloos is, spreken we van 

een 3e graads bevriezing. 
 

Ja 

Naarmate de 
lichaamstemperatuur daalt, gaan 

de lichaamscellen beter 
functioneren. 

 
Nee 

Vergif komt alleen voor in vaste 
vorm. 

 
Nee 

Bij een vergiftiging met een 
bijtende stof via het 

spijsverteringskanaal mag je het 
slachtoffer niet laten braken en 

niet laten drinken. 
 

Ja 

Als iemand een bijtende stof 
heeft ingeslikt, kan een pijnlijke 
beschadiging van de lippen en 

het slijmvlies van de mond, keel, 
slokdarm en maag het gevolg 

zijn. 
 

Ja 
Een slachtoffer, dat een 
petroleumproduct heeft 
ingenomen, moet men 

onmiddellijk laten braken. 
 

Nee 

Een vergiftiging met een 
petroleumproduct kan een 
chemische longontsteking 

veroorzaken. 
 

Ja 

Giftige planten, vruchten en 
paddestoelen zijn niet bijtende 

giftige stoffen. 
 

Ja 
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Bij inademen van chloorgas of 
ammoniak zijn de verschijnselen: 
prikkelhoest, pijn bij het zuchten 

en kortademigheid. 
 

Ja 

Iemand, met 
verbrandingsverschijnselen door 
een chemische stof, moet direct 
30 minuten afgespoeld worden 

met veel stromend water. 
 

Ja 

Bij een vergiftiging met een 
bijtende stof via het 

spijsverteringskanaal kan een gat 
in de slokdarm ontstaan. 

 
Ja 

Als een loszittend vuiltje op het 
hoornvlies zit, mag dit worden 

verwijderd. 
 

Nee 

Als een loszittend vuiltje op het 
wit van het oog zit, mag dit 

worden verwijderd. 
 

Ja 

Een voorwerp, dat in het oog 
vast zit en uitsteekt, mag de 

eerstehulpverlener verwijderen. 
 

Nee 
Als iemand een bijtende stof in 

het oog heeft gekregen, moet het 
oog zo snel mogelijk gespoeld 

worden met water. 
 

Ja 

Door inwerking van ultraviolette 
stralen van lasapparatuur kan het 
hoornvlies worden beschadigd. 

 
Ja 

Door inwerking van felle lampen 
of felle zon op de sneeuw kan 

het hoornvlies worden 
beschadigd. 

 
Ja 

Bij een kneuzing scheurt de huid 
en het onderhuids bindweefsel of 
de daaronder gelegen spieren. 

 
Nee 

Een verstuiking noemt men ook 
wel verzwikking. 

 
Ja 

Een verstuiking krijgt men alleen 
als de normale begrenzing van 
de gewrichtsbeweging wordt 

overschreden. 
 

Ja 
Bij een slachtoffer met een 

verstuiking handelt een 
eerstehulpverlener als bij een 

botbreuk. 
 

Nee 

Het doel van de eerste hulp bij 
een kneuzing of verstuiking is het 

voorkómen van (verdere) 
zwelling en het verminderen van 

de pijn. 
 

Ja 
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KWARTET VERGIFTIGING 
 

Bijtende giffen  Bijtende giffen 
Ammonia 
Vaatwasmachine-middelen 
Gootsteenontstoppers 
Toiletreinigers 

 Ammonia 
Vaatwasmachinemiddelen 
Gootsteenontstoppers 
Toiletreinigers 
 

Wat is het gevaar van het inslikken van een 
bijtend gif? 
Verbrande slokdarm 

 Zijn deze middelen schadelijker dan een gewoon 
afwasmiddel? 
Ja 

 
Bijtende giffen  Bijtende giffen 

Ammonia 
Vaatwasmachinemiddelen 
Gootsteenontstoppers 
Toiletreinigers 

 Ammonia 
Vaatwasmaschinemiddelen 
Gootsteenontstoppers 
Toiletreinigers 

Waar moet je deze producten eigenlijk 
bewaren? 
Achter slot en grendel. 

 Waar bewaar je deze middelen? 
Achter slot en grendel. 

 
Eerste hulp bij bijtende giffen  Eerste hulp bij bijtende giffen 

1 a 2 glazen water laten drinken 
niet laten braken 
huid met water afspoelen 
alarmeren 

 1 a 2 glazen water laten drinken 
niet laten braken 
huid met water afspoelen 
alarmeren 

Waarom niet zoveel mogelijk water laten 
drinken? 
Wanneer er teveel water gedronken wordt kan 

 Waarom mag het slachtoffer niet braken? 
Dan komt het bijtende spul twee keer door de 
slokdarm en maak je het alleen maar erger. 

 
Eerste hulp bij bijtende giffen  Eerste hulp bij bijtende giffen 

1 a 2 glazen water laten drinken 
niet laten braken 
huid met water afspoelen 
alarmeren 

 1 a 2 glazen water laten drinken 
niet laten braken 
huid met water afspoelen 
alarmeren 

Mag dat met ijskoud water? 
Het mag wel, maar het slachtoffer vindt 
spoelen met water waar de kou van af is fijner. 

 Welk nummer moet je bellen? 
112 
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Verschijnselen bij niet bijtende giffen  Verschijnselen bij niet bijtende giffen 
Sufheid 
Verwardheid 
Bewusteloosheid 
Ademstilstand 

 Sufheid 
Verwardheid 
Bewusteloosheid 
Ademstilstand 

Mag je iemand laten overgeven die suf is? 
Nee, want dan kan hij/ zij zich verslikken 

 Hoe wordt verwardheid ook wel genoemd? 
Een verminderd bewustzijn. 

 
Verschijnselen bij niet bijtende giffen  Verschijnselen bij niet bijtende giffen 

Sufheid 
Verwardheid 
Bewusteloosheid 
Ademstilstand 

 Sufheid 
Verwardheid 
Bewusteloosheid 
Ademstilstand 

Welke eerste hulp verleent u aan een 
bewusteloos slachtoffer? 
Luchtweg vrijhouden door de stabiele 

 Wat moet je doen wanneer je slachtoffer niet 
meer ademt? 
Onmiddellijk beademen. 

 
Preventie van vergiftiging  Preventie van vergiftiging 

Buiten bereik van kinderen opbergen 
Gebruik kinderveilige sluitingen 
Gebruik altijd juiste etiketten 
Geen twee stoffen met elkaar mengen 

 Buiten bereik van kinderen opbergen 
Gebruik kinderveilige sluitingen 
Gebruik altijd juiste etiketten 
Geen twee stoffen met elkaar mengen 

Wat betekent preventie? 
Het voorkómen van ongevallen 

 Waar kan je informatie krijgen over dit soort 
dingen? 
Stichting Consument en Veiligheid in Amsterdam. 

 
Preventie van vergiftiging  Preventie van vergiftiging 

Buiten bereik van kinderen opbergen 
Gebruik kinderveilige sluitingen 
Gebruik altijd juiste etiketten 
Geen twee stoffen met elkaar mengen 

 Buiten bereik van kinderen opbergen 
Gebruik kinderveilige sluitingen 
Gebruik altijd juiste etiketten 
Geen twee stoffen met elkaar mengen 

Is het slim om een restje gif in een cola fles te 
bewaren? 
Nee 

 Waar komt dit laatste nog al eens voor? 
In het toilet 
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Verschijnselen van bijtende giffen  Verschijnselen van bijtende giffen 
Beschadiging slijmvlies 
Pijnlijke huid 
Beschadiging slokdarm 
Gat in de maag 

 Beschadiging slijmvlies 
Pijnlijke huid 
Beschadiging slokdarm 
Gat in de maag 

Welk slijmvlies wordt er beschadigd? 
Slijmvlies in de mond 

 Wat doe je aan die pijnlijke huid? 
Afspoelen met water (30 minuten) 

 
Verschijnselen van bijtende giffen  Verschijnselen van bijtende giffen 

Beschadiging slijmvlies 
Pijnlijke huid 
Beschadiging slokdarm 
Gat in de maag 

 Beschadiging slijmvlies 
Pijnlijke huid 
Beschadiging slokdarm 
Gat in de maag 

Kan je dit als EHBO’er zien? 
Nee, er zal dus altijd professionele hulp 
moeten worden gewaarschuwd. 

 Kan de EHBO’er beoordelen of er een gat in de 
maag zit? 
Nee, dit kan alleen een deskundige. 

 
Algemene maatregelen bij vergiftiging  Algemene maatregelen bij vergiftiging 

Let op gevaar 
Ga na wat er is gebeurd   
Geruststellen. Voor professionele hulp zorgen 
Helpen  waar hij / zij zit of ligt 

 Let op gevaar 
Ga na wat er is gebeurd   
Geruststellen, zorgen voor professionele hulp 
Helpen waar hij / zij zit of ligt 

Voor wie moet je op het gevaar letten? 
Voor jezelf, voor anderen en voor het 
slachtoffer. 

 Wat ontbreekt er nog aan deze zin? 
En wat iemand mankeert. 

 
Algemene maatregelen bij vergiftiging  Algemene maatregelen bij vergiftiging 

Let op gevaar 
Ga na wat er is gebeurd   
Geruststellen, voor professionele hulp zorgen 
Helpen waar hij / zij zit of ligt 

 Let op gevaar 
Ga na wat er is gebeurd   
Geruststellen, voor professionele hulp zorgen 
Helpen waar hij / zij zit of ligt 

Mag je zelf gaan bellen? 
Liever niet, want het slachtoffer mag niet 
alleen gelaten worden. 

 In geval van gevaar mag je het slachtoffer 
verplaatsen. Met welke greep is dit? 
Met de Rautekgreep 
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Niet-bijtende giffen  Niet-bijtende giffen 
Onjuist gebruik medicijnen 
Sommige paddestoelen 
Giftige planten 
Bestrijdingsmiddelen 

 Onjuist gebruik medicijnen 
Sommige paddestoelen 
Giftige planten 
Bestrijdingsmiddelen 

  Hoe kan je zien of een paddestoel giftig is? 
Dat kan je niet zien, dat moet je weten. Vandaar dat het 
niet slim is om zelf paddestoelen te zoeken. 

 
Niet-bijtende giffen  Niet-bijtende giffen 

Onjuist gebruik medicijnen 
Sommige paddestoelen 
Giftige planten 
Bestrijdingsmiddelen 

 Onjuist gebruik medicijnen 
Sommige paddestoelen 
Giftige planten 
Bestrijdingsmiddelen 

Wat  kan een handig middel zijn bij 
vergiftigingen? 
De gifwijzer 

 Hoe kunnen bestrijdingsmiddelen in je lichaam 
komen? 
Via de huid of via de spijsvertering. 

 
Alarmeren  Alarmeren 

Zeg je naam 
Noem de plaats van het ongeval 
Vertel wat er is gebeurd 
Hoeveel slachtoffers zijn er? 

 Zeg je naam 
Noem de plaats van het ongeval 
Vertel wat er is gebeurd 
Hoeveel slachtoffers zijn er? 

  Is de straatnaam waar je bent erg belangrijk? 
Ja want er is in veel plaatsen een Kerkstraat. 

 
Alarmeren  Alarmeren 

Zeg je naam 
Noem de plaats van het ongeval 
Vertel wat er is gebeurd 
Hoeveel slachtoffers zijn er? 

 Zeg je naam 
Noem de plaats van het ongeval 
Vertel wat er is gebeurd 
Hoeveel slachtoffers zijn er? 

Hoe kom je achter wat er gebeurd is? 
Vragen aan het slachtoffer of aan omstanders 

 Is het belangrijk dat je vertelt hoeveel slachtoffers 
er zijn? 
Ja, want misschien moeten er meer ambulances komen. 
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Eerste hulp bij niet-bijtende giffen  Eerste hulp bij niet-bijtende giffen 
Laten braken 
Niet laten drinken 
Snel naar het ziekenhuis 
Restant gif meenemen 

 Laten braken 
Niet laten drinken 
Snel naar het ziekenhuis 
Restant gif meenemen 

Hoe laat je iemand braken? 
Vinger in de keel,wang tussen de kiezen zodat 
hij niet op je vinger kan bijten. 

 Waarom mag je geen drinken geven? 
Wanneer het slachtoffer drinkt wordt het gif 
opgelost en eerder opgenomen in het bloed. 

 
Eerste hulp bij niet-bijtende giffen  Eerste hulp bij niet-bijtende giffen 

Laten braken 
Niet laten drinken 
Snel naar het ziekenhuis 
Restant gif meenemen 

 Laten braken 
Niet laten drinken 
Snel naar het ziekenhuis 
Restant gif meenemen 

Wat is beter: 
Kind op de achterbank en snel naar 
ziekenhuis Of 112 bellen.  
Meestal is 112 beter en sneller, zij hebben van 
alles bij zich. Kind alleen op achterbank is 
levensgevaarlijk. 

 Wat kan je nog meer meenemen? 
Restant gif, of de verpakking, eventueel braaksel 
en niet te vergeten het slachtoffer. 

 
Petroleumproducten   Eerste Hulp  Petroleumproducten    Eerste Hulp 

Niet laten drinken of braken 
Geruststellen 
Naar dokter of ziekenhuis 
Bellen dat je eraan komt 

 Niet laten drinken of braken 
Geruststellen 
Naar dokter of ziekenhuis 
Bellen dat je eraan komt 

  Hoe stel je iemand gerust? 
Door te praten en eventueel een hand op de 
schouder te leggen. Het slachtoffer niet alleen 
laten. 

 
Petroleumproducten   Eerste Hulp  Petroleumproducten   Eerste Hulp 

Niet laten drinken of braken 
Geruststellen 
Naar dokter of ziekenhuis 
Bellen dat je eraan komt 

 Niet laten drinken of braken 
Geruststellen 
Naar dokter of ziekenhuis 
Bellen dat je eraan komt 

Kan de huisarts veel doen? 
Hij kan een speciale vergiftenlijn bellen en kan 
doorverwijzen naar het ziekenhuis. 

 Mag je hier ook 112 voor bellen? 
JA !!! 
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KWARTET JEUGD A 
 
 

Organen  Organen 
Hersenen 
Longen 
Huid 
Maag 

 Hersenen 
Longen 
Huid 
Maag 

Kunnen hersenen zonder zuurstof? 
Nee 

 Hoe komt de lucht in de longen? 
Via de neus of mond, keel, luchtpijp, 
luchtpijptakken 

 
Organen  Organen 

Hersenen 
Longen 
Huid 
Maag 

 Hersenen 
Longen 
Huid 
Maag 

Uit welke lagen bestaat de huid? 
Opperhuid, lederhuid en onderhuids 
bindweefsel 

 Bij welk orgaanstelsel behoort de maag? 
Het spijsverteringsstelsel 

 
 

Orgaanstelsels  Orgaanstelsels 
Bloedsomloop 
Spijsverteringsstelsel 
Zenuwstelsel 
Ademhalingsstelsel 

 Bloedsomloop 
Spijsverteringsstelsel 
Zenuwstelsel 
Ademhalingsstelsel 

Waar zorgt de bloedsomloop voor? 
Het transport van bloed naar alle organen 

 Waar zorgt het spijsverteringsstelsel voor? 
Het verteren van voedsel 

 
Orgaanstelsels  Orgaanstelsels 

Bloedsomloop 
Spijsverteringsstelsel 
Zenuwstelsel 
Ademhalingsstelsel 

 Bloedsomloop 
Spijsverteringsstelsel 
Zenuwstelsel 
Ademhalingsstelsel 

Waaruit bestaat het zenuwstelsel? 
Hersenen, zenuwen en ruggenmerg 

 Waaruit bestaat de luchtweg? 
Neus of mond, keel en luchtpijp 
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Wonden  Wonden 
Brandwond 
Snijwond 
Schaafwond 
Bijtwond 

 Brandwond 
Snijwond 
Schaafwond 
Bijtwond 

Wat moet je doen met een brandwond? 
Minstens 5 minuten met lauw stromend water 
koelen 

 Moet je op een snijwond een 
huidontsmettingsmiddel doen? 
Nee, wanneer de wond bloed hoeft het niet en 
wanneer je de wond aan de arts laat zien mag 
het niet. 

 
Wonden  Wonden 

Brandwond 
Snijwond 
Schaafwond 
Bijtwond 

 Brandwond 
Snijwond 
Schaafwond 
Bijtwond 

Hoe maak je een schaafwond schoon? 
Met water en zeep 

 Wat doe je als er een wesp in de keel heeft 
gestoken? 
Snel voor professionele hulp zorgen 

 
Geraamte  Geraamte 

Schedel 
Sleutelbeen 
Ribben 
Scheenbeen 

 Schedel 
Sleutelbeen 
Ribben 
Scheenbeen 

Welk orgaan wordt door de schedel 
beschermd? 
De hersenen 

 Gebruik je een mitella of een brede das 
wanneer het sleutelbeen gebroken is?  
Brede das 

 
Geraamte  Geraamte 

Schedel 
Sleutelbeen 
Ribben 
Scheenbeen 

 Schedel 
Sleutelbeen 
Ribben 
Scheenbeen 

Wat beschermen de ribben? 
De longen en het hart. 

 Hoe heet het bot achter het scheenbeen? 
Kuitbeen 
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Verbandmiddelen  Verbandmiddelen 
Snelverband 
Steriel gaas 
Wondsnelverband 
Wondpleister 

 Snelverband 
Steriel gaas 
Wondsnelverband 
Wondpleister 

Waaruit bestaat een snelverband? 
Steriel gaas, witte of synthetische watten en 
een hydrofiele zwachtel 

 Wat betekent steriel? 
Bacterievrij of kiemvrij 

 
Verbandmiddelen  Verbandmiddelen 

Snelverband 
Steriel gaas 
Wondsnelverband 
Wondpleister 

 Snelverband 
Steriel gaas 
Wondsnelverband 
Wondpleister 

Hoe ziet een wondsnelverband eruit? 
Een steriel wondkussen met een lange en een 
korte elastische  hydrofiele zwachtel, voorzien 
van een stukje kleefpleister. 

 Wanneer gebruik je een wondpleister? 
Bij kleine wondjes 

 
Soorten gif  Soorten gif 

Bijtend gif 
Niet bijtend gif 
Petroleumproducten 
Prikkelende gassen 

 Bijtend gif 
Niet bijtend gif 
Petroleumproducten 
Prikkelende gassen 

Wat is je eerste hulp bij bijtend gif? 
1-2 glazen water en kinderen ½ - 1 glas water 
laten drinken, niet laten braken 

 Wat is je eerste hulp bij niet bijtend gif? 
Als ze bij bewustzijn  zijn laten braken en niet 
laten drinken 

 
Soorten gif  Soorten gif 

Bijtend gif 
Niet bijtend gif 
Petroleumproducten 
Prikkelende gassen 

 Bijtend gif 
Niet bijtend gif 
Petroleumproducten 
Prikkelende gassen 

Wat is je eerste hulp bij een 
petroleumproduct? 
Niet laten braken en niet laten drinken 

 Wat moet je doen als iemand een prikkelend 
gas heeft ingeademd?  
Op eigen gevaar letten en snel in de frisse 
lucht brengen 
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Steun- en rustgevende middelen  Steun- en rustgevende middelen 
Driekante doek 
Mitella 
Brede das 
Deken 

 Driekante doek 
Mitella 
Brede das 
Deken 

Wat kun je van een driekante doek maken? 
Mitella en brede das 

 Wanneer gebruik je een mitella? 
Om steun en rust te geven aan een onderarm 

 
Steun- en rustgevende middelen  Steun- en rustgevende middelen 

Driekante doek 
Mitella 
Brede das 
Deken 

 Driekante doek 
Mitella 
Brede das 
Deken 

Wanneer gebruik je een brede das? 
Bij een botbreuk van het sleutelbeen of de 
bovenarm 

 Wanneer gebruik je een deken? 
Bij een botbreuk van het been 

 
Kleine ongevallen 1  Kleine ongevallen 1 

Bloedneus 
Tand uit de mond 
Kraaltje in de neus 
Vuiltje in het oog 

 Bloedneus 
Tand uit de mond 
Kraaltje in de neus 
Vuiltje in het oog 

Wat doe je als iemand een bloedneus heeft? 
Slachtoffer voorover laten zitten, neus één 
keer laten snuiten en de neus 10 minuten 
dichtknijpen tegen het neustussenschot 

 Wat doe je als er een tand uit de mond is? 
Tand bewaren in melk of speeksel en naar de 
tandarts 

 
Kleine ongevallen 1  Kleine ongevallen 1 

Bloedneus 
Tand uit de mond 
Kraaltje in de neus 
Vuiltje in het oog 

 Bloedneus 
Tand uit de mond 
Kraaltje in de neus 
Vuiltje in het oog 

Wat doe je als iemand een kraaltje in de neus 
heeft gestopt? 
Naar de dokter, dan kan hij hem eruit halen. 

 Wat doe je als iemand een vliegje of een vuiltje 
in het oog heeft gekregen? 
Met een schone zakdoek het vuiltje over het wit 
van het oog naar de dichtstbijzijnde ooghoek 
wrijven en hem zo eruit halen. Dit mag alleen 
als het vuiltje loszit. 
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Memorie 
 
Dit is een geheugenspelletje. We maken het van plaatjes uit Jeugd EHBO- boekjes (oude) 
Knip van allerlei onderwerpen de plaatjes uit, uiteraard van ieder onderwerp dezelfde. 
Plak ze op een ander kaartje, allemaal dezelfde maat en kleur. 
Eventueel plastificeren.  
Het spel speel je als volgt.  
Groep verdelen in kleine groepjes 3 tot 5 personen. 
Alle kaartjes op zijn kop neerleggen, (plaatje naar beneden). 
De persoon die als eerste mag draait twee kaartjes om, zijn het dezelfde dan mag hij ze houden en hij 
mag nog een keer (maximaal: 3 keer)Zijn het niet dezelfde dan draait hij ze terug en mag de volgende. 
Wie de meeste kaartjes heeft, heeft gewonnen. 
 
Je kan het spel uitbreiden door er een vragenlijst bij te maken. Ze moeten dan als ze twee gelijken 
hebben een vraag over het betreffende onderwerp beantwoorden. U moet de memorie kaartjes dan wel 
nummeren.Is het antwoord goed, dan mogen ze de kaartjes houden, is het fout dan legt men de 
kaartjes terug en dan mag de volgende. 
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Wat hoort er bij elkaar? 
Je krijgt een aantal seconden om wat bij elkaar 
hoort bij elkaar te leggen. 
 
 

U kunt alle kaartjes losknippen. U kunt ook op een 
kant van het blad de woorden laten staan en wat er 
bij hoort in losse kaartjes aanbieden. Veel plezier 

 
EHBO 

 
 
 

 
EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN 

 
 
 

 
BOTBREUK 

 
 
 

 
ONBEWEEGLIJK HOUDEN 

 
 
 

 
GEEN REACTIE OP AANSPREKEN EN 

VOORZICHTIG SCHUDDEN 
 
 

 
BEWUSTELOOS SLACHTOFFER 

 
HEEL EVEN EEN TEKORT AAN ZUURSTOF IN 

DE HERSENEN 
 
 

 
FLAUWTE 

 
 
 

 
 

STORING VAN DE HERSENEN 
 
 

 
 

BEWUSTELOOSHEID 
 
 

 
 

WATER, WATER DE REST KOMT LATER 
 
 

 
 

BRANDWONDEN 
 
 

 
 

IDEAAL DEKVERBAND VOOR ARM EN BEEN 
 
 

 
SNELVERBAND 

 
 

 
OPPERHUID, LEDERHUID EN ONDERHUIDS 

BINDWEEFSEL 
 
 

 
DE LAGEN VAN DE HUID 

 
 
 

 - 93 - 



Spelenboek Jeugd Eerste Hulp 
 
 
 

 
 

BEWUSTELOOS SLACHTOFFER 
 
 

 
 

STABIELE ZIJLIGGING 
 

 
LATEN SNUITEN, 10 MINUTEN DICHTKNIJPEN. 
ALS HET NIET OVER IS NOG 1 KEER ANDERS 

PROFESSIONELE HULP 

 
NEUSBLOEDING 

 
 
 

 
 

PUNT 1 VAN DE 5 BELANGRIJKE PUNTEN 
 
 

 
 

LET OP GEVAAR 
 
 

 
 

GA NA WAT ER IS GEBEURD 
 
 

 
 

EN WAT HET SLACHTOFFER MANKEERT 
 

 
 

PUNT 3 VAN DE 5 BELANGRIJKE PUNTEN 
 
 

 
 

STEL HET SLACHTOFFER GERUST EN ZORG 
VOOR BESCHUTTING 

 
 

LAAT ALARMEREN 
 
 

 
BEL 112,VERTEL WAAR JE BENT, WIE JE 

NODIG HEBT. HOEVEEL SLACHTOFFERS ER 
ZIJN EN WAT ZE MANKEREN 

 
 

PUNT 5  VAN DE BELANGRIJKE PUNTEN 
 
 

 
 

HELP HET SLACHTOFFER OP DE PLAATS 
VAN HET ONGEVAL 

 
 

BLOEDING 
 
 

 
 

STELPEN 
 

 
 

KLEIN WONDJE 
 
 

 
 

PLEISTER 
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SLACHTOFFER DREIGT VAN DE STOEL AF 

FLAUW TE VALLEN 
 
 

 
RAUTEKGREEP 

 
 

ALLERGISCH 
 
 

 
 

WESPENSTEEK 

 
 

 
 

GEBROKEN SLEUTELBEEN 
 
 

BREDE DAS 
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Wat hoort er bij elkaar? 
Je krijgt een aantal seconden om wat bij elkaar 
hoort bij elkaar te leggen. 
 

 
 

  
 

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN 
 
 

  
 

ONBEWEEGLIJK HOUDEN 
 
 

  

BEWUSTELOOS SLACHTOFFER 
 
 

  
 

FLAUWTE 
 
 

  
 

BEWUSTELOOSHEID 
 
 

  
 

BRANDWONDEN 
 
 

  
STERIEL GAAS WITTE OF SYNTHETISCHE 

WATTEN EN EEN HYDROFIELE  ZWACHTEL 
 
 

  
 

SNELVERBAND 
 
 

  
 

DE LAGEN VAN DE HUID 
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STABIELE ZIJLIGGING 

 
 

  
 

NEUSBLOEDING 
 
 

  
 

LET OP GEVAAR 
 
 

  
 

EN WAT HET SLACHTOFFER MANKEERT 
 
 

  
 

STEL HET SLACHTOFFER GERUST 
 
 

  
BEL 112,VERTEL WAAR JE BENT, WIE JE 

NODIG HEBT. HOEVEEL SLACHTOFFERS ER 
ZIJN EN WAT ZE MANKEREN 

 
  

HELP HET SLACHTOFFER OP DE PLAATS 
VAN HET ONGEVAL 

 
 

  
 

STELPEN 
 
 

 
 
 

 
 

PLEISTER 
 
 

 
 
 

 
 

RAUTEKGREEP 
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WESPENSTEEK 
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Het Spelenboek Jeugd Eerste hulp is een uitgave van het Nederlandse Rode Kruis en Het Oranje Kruis.  
 
Indien u suggesties heeft kunt u deze sturen naar: 
Het Oranje Kruis  het Nederlandse Rode Kruis 
Postbus 16462   Postbus 28120 
2500 BL  Den Haag  2502 KC  Den Haag 
info@ehbo.nl   info@rodekruis.nl 
www.ehbo.nl   www.rodekruis.nl 
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