
2.8 Bewusteloosheid 
 
Doel 
 
Na afloop van de lessen kunnen de leerlingen: 

a aan de hand van de verschijnselen bewusteloosheid herkennen; 
b uitleggen waardoor iemand met een bewustzijnsstoornis wordt bedreigd; 
c een slachtoffer vanuit buikligging op zijn rug draaien; 
d eerste hulp verlenen bij bewusteloosheid en een normale ademhaling (stabiele 
zijligging); 
e uitleggen dat je bewusteloos kunt raken door een val, slag of stoot op het 
hoofd. 

 
Materiaal 
 
Voor deze les: 

– boekje Jeugd Eerste Hulp A (één per leerling); 

– schoolbord met krijt, flipover, overheadprojector enzovoort; 

– model van de luchtweg; 

– deken (één per twee leerlingen). 

 
Opbouw 
 
Inleiding 
Bespreek het krantenknipsel. 
Laat opdracht 1 maken en bespreek de resultaten. 
 
Leskern 
Bewusteloosheid heeft verschillende oorzaken bijvoorbeeld: iemand heeft een klap of stoot 
tegen het hoofd gekregen. 
 
Wat kunt uw waarnemen?  
Het slachtoffer: 

– reageert niet op aanroepen en ook niet op de vraag de ogen open te 
 doen; 

–  reageert niet of nauwelijks wanneer u hem voorzichtig aan de schouders 
 schudt; 

– ademt normaal. 

 

2.8.1 Draaien van een slachtoffer van de buik op de rug 
 
Om goed te kunnen vaststellen of een slachtoffer ademt, is het noodzakelijk dat het 
slachtoffer op zijn rug ligt. Een slachtoffer dat op zijn buik ligt zal dus moeten worden 
gedraaid tot rugligging. 
 
Hoe draai je iemand op zijn rug? 
Hoe u een slachtoffer op de juiste wijze vanuit buikligging op de rug draait, wordt in 10 
stappen in het leerlingenboek beschreven. 
Letten op: 

– knielen aan de kant van zijn gezicht; 

– juiste houding van de handen; 



– na halverwege draaien slachtoffer, schouder loslaten en hoofd steunen; 

– hoofd voorzichtig neerleggen. 

 

 
2.8.2 Beoordelen van de ademhaling 
 
Hoe weet u of iemand ademt? 
Handel als volgt: 

– leg uw hand op het voorhoofd van het slachtoffer; 

– leg de vingertoppen van uw andere hand onder de punt van de kin en til 
 de kin op om de luchtweg vrij te maken (kinlift). Breng het hoofd daarbij 
 iets achterover; 

– houd uw oor boven de mond en neus van het slachtoffer en voel en luister 
 of er een luchtstroom is; 

– kijk of u de borst ziet bewegen. 

 
Letsel: bewusteloosheid. 
 
Eerste Hulp: 

– om te zorgen dat de luchtweg vrij blijft legt u het slachtoffer in de stabiele 
 zijligging. 

 
 
2.8.3 Stabiele zijligging 
 
Hoe u een slachtoffer op de juiste wijze in de stabiele zijligging brengt, wordt in 12 stappen in 
het leerlingenboek beschreven. 
Bij de uitleg in het werkboek doen we alsof u links van het slachtoffer zit, wanneer u rechts 
zit doet u alles in spiegelbeeld. 
 
Klassikaal oefenen 
(Opdracht 2) Verdeel de leerlingen in groepjes van twee. De ene leerling is slachtoffer, de 
andere leerling speelt de rol van helper. Later wisselen van rol. 
Eerst kijken of iemand nog ademt, daarna stabiele zijligging. 
 
Er moet natuurlijk altijd een ambulance komen. Laat iemand 1-1-2 bellen en om een 
ambulance vragen voor een bewusteloos slachtoffer (geschatte leeftijd kind). 
 
Letten op: 

– het voorzichtig afnemen van een eventueel aanwezige bril; 

– het voorzichtig schuiven en buigen van de armen; 

– het juiste plaatsen van de voet naast de knie;  

– het plaatsen van de ene hand op de knie van het slachtoffer, en het 
 ondersteunen van het hoofd met de andere hand; 

– het voorzichtig zijn met het hoofd; 

– het naar zich toe draaien; 

– de juiste houding van het gebogen been en de bovenste arm; 

– het mond en neus naar de grond richten; 



– het onder het achterhoofd plaatsen van een kussentje, deken, 
 opgevouwen jas of de eigen hand van het slachtoffer (de hand van de 
 bovenliggende arm komt, met de palm naar de grond gericht, boven het 
 oor te liggen). 

 
Het gezamenlijk oefenen vergt de nodige inspanning van de instructeur.  
Doe het stap voor stap. 
Als u over assistenten kunt beschikken, is het raadzaam deze in te schakelen voor het 
controleren van de leerlingen. 
Vraag de 'slachtoffers' om zich zo slap mogelijk te houden. 
Probeer in de gymzaal te oefenen. Daar heeft u meer ruimte. 
 
Opdracht 3 
Hard roepen, er zijn meer mensen in de buurt dan je denkt. 
Het slachtoffer in de stabiele zijligging leggen en dan hulp (laten) halen. 
 
Achtergrondinformatie 
Bewusteloosheid wordt vaak veroorzaakt door een slag of stoot tegen het hoofd of door een 
val. Hierdoor ontstaat er een stoornis in de hersenwerking. Vanaf dat moment kan het 
slachtoffer niet meer voor zichzelf zorgen. 
De allerbelangrijkste Eerste Hulp aan dit slachtoffer is ervoor te zorgen dat hij blijft ademen. 
Aan de oorzaak van de bewusteloosheid kan een (jeugd) eerstehulpverlener niets doen. 
 
Om te bereiken dat de ademhaling goed blijft, moet de luchtweg worden vrijgehouden 
(stabiele zijligging).  
 
Als het slachtoffer op zijn rug blijft liggen, kan zijn luchtweg worden afgesloten door zijn tong 
(demonstreer dit met het model van de luchtweg). 
 
Het is noodzakelijk de ademhaling te blijven controleren. Het slachtoffer mag dan ook niet 
alleen worden gelaten. Iemand anders zal een ambulance moeten bellen. 
 
Een bewusteloos slachtoffer moet altijd in de stabiele zijligging worden gedraaid, met 
uitzondering van een ongevalsslachtoffer. Deze wordt alleen in stabiele zijligging gelegd bij 
(dreigend) braken of als het slachtoffer alleen gelaten moet worden. 
 
 
2.10 Stoornissen in de ademhaling 
 
Doel 
 
Na afloop van de lessen kunnen de leerlingen: 

a de verschijnselen en de gevaren van de ademhalingsstoornissen herkennen en 
noemen; 
b vertellen wat het doel is van de Eerste Hulp bij ademhalingsstoornissen; 
c eerste hulp verlenen bij verslikken; 
d bouw en werking van de ademhalingsorganen beschrijven. 

 
Materiaal 
 

– boekje Jeugd Eerste Hulp A (één per leerling); 

– schoolbord met krijt, flipover, overheadprojector, enzovoort; 

– model van tong en ademweg; 



– stoel met rugleuning. 

 

Inleiding: 
Lees de inleidende tekst en het krantenbericht. 
Laat opdracht 1 invullen en bespreek de resultaten. 
 
2.10.1 De ademhaling 
 
Werkvorm: doceren of vragenderwijs: 

– bouw en werking van de ademhalingsorganen; 

– de weg die de lucht moet afleggen; 

– waarom is ademen door de neus beter dan ademen door de mond? 
 (zuiveren, verwarmen); 

– taak van de ademhalingsorganen. 

 
Denk aan: 

– ribben naar buiten en wat omhoog: lucht stroomt naar binnen, borstkas 
 zet uit; 

– ribben veren terug: lucht stroomt naar buiten, borstkas wordt kleiner. 

 
Maak gebruik van plaat ademhalingsorganen (Bijlage 5). 
 
Leeractiviteiten: 

– luisteren; 

– vragen beantwoorden; 

– inkleuren plaat (opdracht 2); luchtpijp wordt blauw gekleurd en de 
 slokdarm bruin; 

– aantal ademhalingen per minuut tellen (opdracht 3a en 3b). 

 
 
2.10.2 Beoordelen van de ademhaling 
 
Werkvorm: demonstreren, doceren. 
 
Demonstreer hoe kan worden vastgesteld of iemand ademt: 

– kinlift; 

– op en neer gaan borst, luisteren naar ademhaling, voelen van 
 luchtstroom; niet langer dan 10 seconden kijken, luisteren en voelen. 

 
Leeractiviteiten: 

– luisteren, kijken; 

– oefenen. 

 
Laat oefening 4 uitvoeren. Werk in tweetallen. Let op: goed kijken, luisteren en voelen. 
 
Vertel wanneer de ademhaling normaal is en wanneer dat niet (meer) zo is. 
(zie ook opdracht 5a) 



  
Opdracht 5b. 
In te vullen: een bewusteloze wordt in de stabiele zijligging gelegd om de luchtweg vrij te 
houden. 
 
 
2.10.3 Verslikking 
 
Opbouw 
 
Inleiding 
Beschrijf een ongevalssituatie, bijvoorbeeld: 

– tijdens de schoolreis schiet bij een van de leerlingen een pinda in de 
 luchtpijp; 

– een spelend kind valt; het snoepje in zijn mond schiet in zijn luchtpijp. 

 
Leskern 
Verschijnselen:     

– het slachtoffer gaat hoesten; 

– het slachtoffer grijpt naar zijn keel; 

– zijn ogen puilen uit; 

– hij wordt blauw en is in paniek. 

 
Letsel: verslikking (gedeeltelijk afgesloten luchtweg). 
 
Eerste Hulp: 

– geef aan dat hoesten een manier is om een afsluiting van de luchtweg op 
 te  heffen 

– als dit niet lukt: stoot het slachtoffer dat staat of zit met de vlakke hand 
 drie tot   vijf keer tussen de schouderbladen; 

– als dit geen succes heeft: handel dan als volgt: 

  pas de handgreep van Heimlich toe (bij een staand of zittend slachtoffer). 

Volg het stappenplan uit het leerlingenboek. 
Let op de plaatsing van de handen. 
 
Laat de leerlingen opdracht 6 uitvoeren. Let er op dat er serieus en niet te hardhandig wordt 
gewerkt. 
 
Klassikaal oefenen  
(Opdracht 7) Verdeel de leerlingen in groepjes van twee en laat elke leerling oefenen. Let op! 
Voorzichtig zijn. 
Leerlingen niet echt laten slaan en bij de handgreep van Heimlich geen kracht laten zetten. 
 
Achtergrondinformatie 
Mocht de Eerste Hulp geen succes hebben en raakt het slachtoffer bewusteloos, zorg dan 
voor snelle deskundige hulp (laat 1-1-2 bellen, of doe dit zelf als je een mobiele telefoon 
bezit) en leg het slachtoffer in de stabiele zijligging. 
 
 
 



2.10.4   Stoppen van de ademhaling 
 
Werkvorm: klassengesprek. 
 
Laat de volgende punten aan de orde komen: 

– wat is een normale ademhaling? 

– hoe vaak ademen wij per minuut? 

– wat gebeurt er als we ons gaan inspannen?  

– onze ademhaling gaat “automatisch”; 

– adem een poosje inhouden lukt wel, maar we moeten toch weer gaan 
 ademen; 

– hersenwerking en zuurstof; 

– bewusteloosheid en ademhaling. 

 
Centrale vraag aan het eind van dit gesprek: 
Wat kan en moet een hulpverlener met een Jeugd-EHBO-A diploma doen als een slachtoffer 
niet langer ademhaalt? 
Antwoord: Er voor zorgen dat er iemand komt om het slachtoffer te helpen (bijvoorbeeld via 
1-1-2). 
 
Leeractiviteiten: 

– luisteren; 

– vragen beantwoorden; 

– kijken wat er gebeurt met onze ademhaling als we ons inspannen 
 (bijvoorbeeld 1 minuut snelle kniebuigingen maken).                  

 
Achtergrondinformatie 
De stabiele zijligging is de meest veilige houding voor het slachtoffer. Dat is ook een goede 
houding om het slachtoffer in de gaten te houden. Ademcontrole. 
 
Als een slachtoffer gaat braken moet de mond schoongemaakt worden (zie hiervoor ook 
Hoofdstuk 8 Stabiele zijligging). 
 
 
2.10.5  Verdrinking 
 
Verdrinkingsongevallen komen niet alleen buitenshuis maar ook binnenshuis voor: spelende 
kinderen kunnen in een ligbad verdrinken. 
Een kind op jeugdige leeftijd zwemles geven is noodzakelijk: echter na het behalen van het 
diploma blijft oefenen uiteraard nodig. 
Laat kleine kinderen niet bij de slootkant spelen. Denk eraan dat ook tijdens het ‘eendjes 
voeren’ veel kinderen zijn verdronken. 
Spelletjes, zoals vlotten bouwen, ijsje kraken en schotsen lopen, zijn leuk maar ook zeer 
gevaarlijk. 
Let bij het in zee baden op de borden en vlaggen die op het strand geplaatst zijn. Deze 
tekens geven belangrijke aanwijzingen over de veiligheid. 
 
Het redden van drenkelingen vereist een speciale techniek en kan moeilijk op het ‘droge’ 
geoefend worden. Vergeet echter niet dat bij een drenkeling ook vaak een redder aanwezig 
is die aandacht nodig heeft. Het is zeer wenselijk dat ook de redder, als hij te water is 



geweest, voor controle meegaat naar het ziekenhuis. Deze redder heeft een zware 
inspanning moeten leveren bij het redden van de drenkeling. Het komt echter zeer vaak voor 
dat de redder vergeten wordt, met alle gevolgen van dien. 
 
Opdracht 12 
Dit schema kan door de leerlingen worden ingevuld. Het kan ook goed dienen als 
controlemiddel voor de leerkracht: pas als de leerlingen de handelingen correct kunnen 
uitvoeren wordt het ingevuld en afgetekend. 
 
 
 


