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Dit moet je weten:
Soms val je bij het buitenspelen of sporten. Meestal valt het mee 
en heb je alleen een blauwe plek. Maar soms gaat het mis en kun je 
een bot breken. Een gebroken bot doet veel pijn. 

Het is niet altijd makkelijk te zien of iemand een gebroken bot heeft. 
Als iemand de plek niet goed kan bewegen, is het waarschijnlijk 
gebroken. Soms zit er ook een wond of een bult. 

2.4: EHBO bij een botbreuk

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?  10 minuten

(Je werkt 
in duo’s)

1.

Nooit 
doen

Probeer nooit zelf 
het bot weer recht te 
zetten. Dit moet een 

dokter doen. 

2.

Zo doe je dat:
● Stel de persoon gerust. Het is belangrijk  
  dat een gebroken bot niet beweegt.  
  Daarom moet het slachtoffer blijven  
  liggen of zitten als dat veilig kan. 
 
● Ondersteun de plek die pijn doet.
  Is de arm gebroken? Dan kan het slacht-
  offer zelf de arm of hand vasthouden.
  Is het been gebroken? Leg voorzichtig  
  een rugtas tegen de voet om die te  
  steunen. Of leg een jas of deken naast  
  het been als steuntje.
 
● Bij een botbreuk moet je altijd hulp  
  vragen van een volwassene! Bij een  
  botbreuk moet een dokter helpen.
  Je kunt ook 112 bellen. 
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HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

Oefenen
Speel om de beurt dat een van jullie een bot-
breuk heeft. Die persoon is het slachtoffer. 

1. Het ‘slachtoffer’ gaat zitten of liggen zoals hij  
 of zij gevallen is. De ander geeft hulp volgens  
 de EHBO bij een botbreuk. Het is belangrijk  
 dat het gebroken lichaamsdeel zo min 
 mogelijk beweegt. Dus je moet heel 
 voorzichtig zijn! 

2. Het ‘slachtoffer’ moet goed voelen. Beweegt  
 er iets aan het gebroken lichaamsdeel?
 Geef dan een gilletje!

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 botbreuk.

■ Wij weten dat we altijd een 
 volwassene om hulp moeten   
 vragen bij een botbreuk.

Nooit 
doen

Geef het slachtoffer
geen eten of drinken. 

Misschien is een operatie 
nodig en dan moet je 

een lege maag 
hebben. 

Het slachtoffer kan zelf een 
gebroken arm ondersteunen.

Gebroken been?
Gebruik je jas of tas 

als steuntje.
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