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HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

1.

Rollenspel 1 
Verdeel de rollen. Zeg de zinnen die bij jouw rol horen. 

DIT ZIJN DE ROLLEN:
- Slachtoffer: bijvoorbeeld vader/moeder/opa/oma
- Jij: kind

DIT IS DE SITUATIE:

Jij: (je hoort een harde klap, je oma is van de trap gevallen)

- Slachtoffer: ‘HELP!’ 

Jij: (rent ernaartoe)

- Slachtoffer: ‘Ik kan niet meer opstaan!’  

Jij: ‘Dat been ziet er niet goed uit.’

-Slachtoffer: ‘AUW AUW AUW!!’

Jij: ‘Ik ga 112 bellen.’
(Speel nu dat je belt met 112). 

‘Er is hulp onderweg!’

- Slachtoffer: ‘Wat fijn!’ 

Jij: ‘Ik hoor de ziekenauto al.’

Ik ga 112 
bellen, oma!PR
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Printblad 1.3.1: 
Rollenspel 112 bellen
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HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

2.

Rollenspel 2 
Verdeel de rollen. Zeg de zinnen die bij jouw rol horen. 

DIT ZIJN DE ROLLEN:
- Beller: kind
- Telefonist van 112: zit in de meldkamer

ZO GAAT HET:

Telefonist: ‘112 Alarmcentrale. Wie wil je spreken?’ 

- Beller: ‘Ambulance.’

Telefonist: ‘Blijf aan de lijn. Ik schakel je door naar de meldkamer.’ (KLIK)

Telefonist: ‘Meldkamer ambulance. Ik zie dat je op dit adres bent: 
(noem een adres of plaats, bijvoorbeeld winkel of school). 

‘Klopt dat?’ 
(Soms kan de meldkamer het adres niet zien in de computer, 
vraag dan de beller naar het adres).

- Beller: ‘Dat klopt.’
(Als het adres niet is de computer te zien is, vertel dan zo duidelijk 
mogelijk waar je bent)

Telefonist: ‘Vertel precies wat er gebeurd is.’

- Beller: (Vertel het verhaal).

Telefonist: ‘Ik stuur nu de ambulance om je te helpen. 
Ik blijf aan de lijn tot we de ambulance horen.’ 

Ambulance, 
spoed!PR
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