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HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

WAT HEB JE NODIG? Iets om mee te koelen, zoals een  
 coldpack. En een theedoek.

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

HOE LANG DUURT DE OEFENING?  10 minuten

(Je werkt 
in duo’s)

2.6: EHBO bij kleine ongelukken

Dit moet 
je weten:
Soms heb je een klein 
ongelukje wanneer je 
valt of struikelt. Je hebt 
dan geen huidwond of 
een gebroken bot. Maar 
misschien heb je wel 
een bult, blauwe plek 
of schaafwond. 
Wat moet je dan doen?

1.

    

Zo doe je dat:
Wat moet je doen bij een schaafwond?
● Spoel de wond schoon met water. 
  Soms zit er namelijk zand of ander vuil 
  op de wond. Gaat het vuil er met   
  spoelen niet af? Dan mag je een schone  
  washand of zacht borsteltje gebruiken.

● Laat de wond door de lucht drogen.
 
● Als het een grote schaafwond is, of  
  de wond zit op een onhandige plek,
   dan kun je er een beetje verband   
  omheen doen.

Wat doe je bij een bult of blauwe plek?
● Controleer of er geen sprake is van 
  een huidwond, botbreuk of hersen-
  schudding. 

● Koel de blauwe plek of bult met een  
  coldpack. Of houd de plek 10 tot 20  
	 	 minuten	onder	de	kraan.	Houd	tijdens		
  en na het koelen de plek 30 minuten  
  omhoog tegen de pijn. 

2.
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Oefenen
Een	van	jullie	is	van	de	fiets	gevallen.	Je	hebt	pijn	aan	
je knie. De ander gaat nu bekijken wat er mis is. 
Draai daarna de rollen om!

3.

TIP
Houd ijs of een 

coldpack niet rechtstreeks 
tegen de huid, maar 

wikkel het bijvoorbeeld
 in een schone

theedoek.

Wat voor soort wond is het?
Je mag het zelf bedenken.

Wat kun je doen om te helpen?

Een zak diepvrieserwtjes 

gerold in een theedoek 

werkt ook prima, als je geen 

coldpack hebt.

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 kleine ongelukken.
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