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Dit moet je weten:
Bij een bloeding moet je eerst kijken of het een lichte of 
erge bloeding is. Een bloeding is een wond waar bloed 
uit komt. Hoe groot of diep de wond is, kan natuurlijk heel 
erg verschillen.

2.1: EHBO bij een bloeding

HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

WAT HEB JE NODIG? -

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

HOE LANG DUURT DE OEFENING?  5 minuten

(Je werkt 
in duo’s)

1.

2.

Zo doe je dat:
Dit moet je doen bij een wondje waar 
een klein beetje bloed uit komt:
● Je kijkt of de wond schoon is. 
 Zo niet, dan maak je het wondje   
 schoon met wat lauw water.  
 
● Plak een pleister over de wond.
  Is de wond te groot voor een pleister?  
  Dan kun je een snelverbandje 
  gebruiken.

Dit moet je doen bij een wond waar 
veel bloed uit komt:
● Druk op de wond. Dit kun je doen   
  met je hand of een schone theedoek.  
  Als je dit eng vindt om te doen, kun je  
  ook een volwassene om hulp vragen.

● Schakel hulp in! Bij een grote wond   
	 	 moet	je	altijd	een	volwassene	om	hulp		
  vragen en is een dokter nodig.  
  Of bel zelf 112.
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HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

Oefenen
Overleg samen. Schrijf op wat de twee belangrijkste dingen zijn 
die je moet doen bij een lichte bloeding.

1. 
2.  

Overleg samen. Schrijf op wat de twee belangrijkste dingen zijn 
die je moet doen bij een ernstige bloeding.

1. 
2.  

3.

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

4. ■ Wij weten wat we moeten doen 
 bij een lichte bloeding.

■ Wij weten wat we moeten doen 
 bij een ernstige bloeding.

■ Wij weten het verschil tussen 
 een lichte bloeding en een 
 ernstige bloeding.
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