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Dit moet je weten:
Een brandwond is rood en doet erg veel pijn. Soms zit er 
een blaar op. Als het heel erg is, is de huid zwart of wit. 
Vraag altijd een volwassene om hulp. 

2.3: EHBO bij een brandwond

HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

WAT HEB JE NODIG? Een stopwatch

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?  15 minuten

(Je werkt 
in duo’s)

1.

TIP
Onthoud deze regel 

bij een brandwond: 

‘Eerst water, 

de rest komt 

later!’

2.

Zo doe je dat:
● Haal kleding en sieraden bij de wond  
  weg. Als kleren vastzitten aan de   
  wond, dan moet je ze laten zitten. 
 
● Houd de wond onder een stromende  
  kraan. Niet te koud en niet te warm  
  water. Je ziet het goed, het horloge is  
  niet weggehaald. Koelen is belangrijker  
  dan het afdoen van sieraden.

● Houd de wond minstens 10 tot 20   
  minuten onder de kraan. Laat de   
  waterstraal niet direct op de brand- 
  wond komen, maar  er iets boven, zodat  
  het water zachtjes over de wond   
  stroomt.   

● Na het koelen kun je de wond voor- 
  zichtig afdekken met huishoudfolie,  
  steriel verband of een schone doek. 
  Gebruik het liefst verband dat niet aan  
  de wond blijft plakken. 
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HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

Oefenen
Een brandwond moet je minimaal 10 minuten 
koelen. Dat is langer dan je denkt!

1. Stel de stopwatch in op 10 minuten.

2. Bekijk de plaatjes. Bedenk hoe dit kan 
 zorgen voor een brandwond. Schrijf het
 eronder. Jullie hebben 10 minuten. 

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 brandwond.

Help! Ik kan 
het niet zelf
Bel 112:
● als het slachtoffer   
 rook heeft ingeademd.

● als de brandwonden  
 heel groot zijn.

4.
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