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Dit moet je weten:
Een wondje op je huid is zo gebeurd. Het kan soms erg pijn 
doen. Maar als het niet hard bloedt, kun je zelf helpen. 

2.2: EHBO bij een huidwond

HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

WAT HEB JE NODIG? Twee pleisters

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?
 ■  1.4: Hoe kun je helpen? 
 Heb je ze nog niet? Doe ze dan hierna. 

HOE LANG DUURT DE OEFENING?  10 minuten

(Je werkt 
in duo’s)

1.

2.

Zo doe je dat:
● Spoel de wond schoon met 
  lauw water. 
 
● Laat de wond drogen. Of dep hem   
  droog met een schone doek.

● Plak een pleister. Kijk goed op de foto  
  hoe je dat doet.
  Let op: Raak het midden van de   
  pleister, het kussentje, niet met je   
  vingers aan. Anders wordt de wond  
  vies.

Oefenen:
Je hebt vast wel eens een wond op je huid gehad. 
Hoe kwam het? Schrijf allebei 1 ding op.

3.

1.
2.
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HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

Oefenen
Oefen samen EHBO bij een huidwond. Een van jullie doet 
of hij een wond heeft. De ander geeft EHBO. 
Klaar? Dan mag de ander doen of hij een wond heeft.

Help! Ik kan het niet zelf
Soms bloedt een wond zo hard dat je het niet kunt stoppen 
met een pleister.
● Druk zo hard mogelijk op de wond met je hand of
 bijvoorbeeld een theedoek. 

● Vraag hulp aan een volwassene of bel 112. 

3.

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

5.
■ Wij weten wat we moeten doen 
 bij een huidwond.

■ Wij kunnen om hulp vragen 
 als de huidwond te erg is.

4.
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