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HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

WAT HEB JE NODIG? Iets om mee te koelen, zoals een 
 coldpack of een nat doekje.

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)

2.

Zo doe je dat:
Wat moet je doen bij een insectensteek: 
● Koel de plek waar gestoken is, met  
  een coldpack of een nat doekje. 
 
● Je kunt een kalmerende zalf gebruiken. 
 
● Bij een bijensteek: 
  haal de angel uit de wond, met je nagel 
  of met een pincet. Let op: niet met een  
  pincet het gifzakje leeg knijpen.

Wat moet je doen bij een tekenbeet:
● Bij een tekenbeet zuigt het beestje zich  
  vast in je huid. De teek moet je snel  
  weghalen. Hier heb je een speciale  
  tekentang voor. Vraag een volwassene 
  om bij jou de teek weg te halen. 

2.5: EHBO bij een steek van een insect

Dit moet je weten:
Soms word je gestoken door een 
insect als je aan het spelen bent. Zo 
kun je gestoken worden door muggen, 
wespen en bijen. En wat moet je doen 
bij een beet van een teek? Teken zijn 
hele kleine beestjes die zich vastzetten 
in je huid.
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HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

Oefenen
Hieronder staan een aantal insecten. Vul in wat 
je moet doen als je door dit insect gebeten 
of gestoken bent. 

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 steek van een insect.

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

MUGGENBEET

TEKENBEET

BIJENSTEEK

W
ER

KB
LA

D
 2

.5


	WESPENSTEEK: 
	TEKENBEET: 
	1: 
	2: 
	3 1: 
	4: 
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	MUGGENBEET: 
	BIJENSTEEK: 


