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Dit moet je weten:
Als er een ongeluk gebeurt, kun je verschillende dingen doen. 
Dat leer je allemaal in deze lessen. Maar wat moet je nou eerst 
doen? En wat daarna? Dat ga je oefenen met de doe-diamant. 

1.4: Hoe kun je helpen?

HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

WAT HEB JE NODIG? Printblad 1.4 ‘De doe-diamant’ 

DIT MOET JE KUNNEN: Deze skills heb je nodig. 
 Kijk op je skilltree. 
 Heb je ze al? Kruis het hokje aan:   
 ■  1.1: Gevaren herkennen
 ■  1.2: Is het veilig?
 ■  1.3: Ongeval of noodgeval?
 ■  1.3.1: 112 bellen 
 Heb je ze nog niet? Doe ze dan hierna. 

HOE LANG DUURT DE OEFENING?  20 minuten

(Je werkt 
in duo’s)

1.

2.

Zo doe je dat:
● Knip bladzijde 2 van printblad 1.4 
 de ‘doe-diamant’ uit. Knip alle vakjes 
 met tekst los.

● Lees de teksten over het ongeluk.

● Leg de vakjes van de doe-diamant op de goede volgorde 
  op de lege diamant. Bovenin wat je eerst doet, onderin 
  wat je als laatste doet.

● Praat er samen over. 
  Waarom heb jij deze volgorde gekozen? 
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 TIP
Elk ongeluk is anders. Dus je moet 
steeds nadenken wat je gaat doen. 

Er zijn vier dingen altijd belangrijk:
● Let op je eigen veiligheid.

● Kijk goed wat er gebeurd kan zijn.

● Bel 112 als het nodig is.

●	 Geef	EHBO	en	stel	het	slachtoffer		
 gerust. 

HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

3.

CHECK JE SKILLS!
Zet een vinkje voor alles wat je nu weet 
en kunt. Je leerkracht kan het testen.

■ Wij kunnen bedenken wat we eerst 
 moeten doen bij een ongeluk en 
 wat daarna.

4.

Oefenen
Lees	de	tekst	bij	de	afbeeldingen.	
Wat doe je als eerste? Wat als laatste? 
Vul je doe-diamant.
Praat steeds samen over jullie diamanten. 
Hebben jullie een andere volgorde? Waarom?

A. Je loopt op straat en hoort achter je   
 een geluid. Een kind op een skateboard
 ligt op de grond. Hij huilt. 

B. Je bent aan het spelen op  
 het schoolplein. Bij de   
 kleuters ligt ineens een   
 kind naast het klimrek. 
 Ze beweegt niet.

C. Je zit in het park op een  
 bankje. Naast je zit een  
 volwassene een boter- 
 ham te eten. Opeens  
 verslikt ze zich. Ze begint  
 te hoesten. 
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