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Dit moet je weten:
Heb je wel eens een bloedneus gehad?
Je ziet veel bloed. Schrik niet. Als je weet 
wat je moet doen, is het zo voorbij. 

3.1: EHBO bij een bloedneus

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

HOE LANG DUURT DE OEFENING?  15 minuten

(Je werkt 
in duo’s)

1.

2.
Zo doe je dat:
●	 Veeg	het	bloed	voorzichtig	weg.

● Kreeg je zomaar een bloedneus? 
 Snuit dan voorzichtig je neus.

● Kwam de bloedneus door een klap 
 of een val? Snuit dan niet je neus.

● Buig je hoofd een beetje naar voren. 

● Knijp je neus dicht op het zachte   
 gedeelte.  

● Houd dit ongeveer 10 minuten vol. Is het bloeden na 10 minuten nog niet 
gestopt? Haal dan direct hulp en bel 
de dokter.
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HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

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

■ Wij weten wat we moeten doen 
 bij een bloedneus.

4.

Oefenen
10 minuten is best lang. Langer dan je denkt! 

●	 Zet	een	stopwatch	of	een	timer	op	10	minuten.

●	 Maak	in	deze	tijd	een	lijstje.

● Kijk om je heen. Misschien mag je ook opstaan.

● Schrijf op wat je kunt gebruiken om het bloed weg te vegen. 
 Het moet in de buurt zijn.
 Probeer 5 dingen te vinden!

  Dit kunnen we gebruiken om bloed weg te vegen:

1.
2.
3.
4.
5.

3.
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