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Dit moet je weten:
Om EHBO te geven heb je niet alleen je hoofd 
nodig. Sommige spullen zijn ook handig om 
te hebben, zoals pleisters, verband, 
een coldpack en gaasjes. 

Op school en bij een sportclub is er 
vaak een EHBO-koffer. Hierin zitten alle 
spullen die je nodig hebt om EHBO te 
geven. Thuis heb je misschien ook zo’n 
koffer. Sommige spullen heb je vaak bij 
ongelukken nodig.  
Weet jij hoe je ze moet gebruiken?

3.2: Pleisters en verband

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:   
 ■  2.1: EHBO bij een bloeding
 ■  2.2: EHBO bij een huidwond 
 Heb je ze nog niet? Doe ze dan hierna. 

HOE LANG DUURT DE OEFENING?  10 minuten

(Je werkt 
in duo’s)

1.

2. Zo doe je dat, 1:
● Een pleister plak je op  
 een kleine wond. Kijk  
 goed naar de foto hoe je  
 dat doet.

● Als de wond te groot is  
 voor een pleister, dan kun  
 je er beter een verbandje  
 omheen doen. 
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HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

Zo doe je dat, 2:
Verband gebruik je bij een grotere wond. Het makkelijkst is om 
een snelverband te gebruiken. 
● Ga voor het slachtoffer staan.

● Haal het snelverband uit de verpakking.

● Leg het gaasje op de wond.

● Houd het kortste uiteinde van het rolletje verband vast.

● Rol het langste uiteinde om de randen van het gaasje.

● Zorg ervoor dat alle randen van het gaasje helemaal bedekt zijn.

● Maak het uiteinde vast met een pleister.

Zo doe je dat, 3:
Soms heeft iemand een grote 
blauwe plek of een bult. Dan kun 
je het beste een coldpack op die 
plek doen. Dit is een soort pakje 
met gel dat je in de diepvries 
bewaart. Als er geen coldpack in 
de buurt is, kun je ook iets anders 
uit de diepvries gebruiken, bijvoor-
beeld een zakje bevroren erwtjes. 
Ook kun je de plek koelen met 
water uit de kraan. Denk eraan 
dat je altijd een doek wikkelt 
om dingen uit de diepvries, anders 
is het te koud op de huid.
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Lag alles op een goede plek? 
Zo niet, waar kunnen de EHBO-spullen 
beter liggen volgens jullie?

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 nodig hebben 
 om EHBO te geven.

■ Wij weten hoe we een pleister   
 plakken en een snelverband 
 leggen.

■ Wij weten wat we nodig hebben 
 om een wond te koelen.

4.

3.

Oefenen
Niet overal staat een goed gevulde EHBO-koffer en ligt er een coldpack 
in de diepvries. En soms liggen de EHBO-spullen ver weg of op een 
onhandige plek. Jullie gaan kijken of jullie de volgende spullen 
kunnen verzamelen in 3 minuten. 

● Bekijk de lijst, zet de stopwatch op drie minuten en ga!

Pak binnen 3 minuten de volgende spullen en vink af:

■ pleisters

■ verband

■ gaasje voor bij het verband

■ schaar (voor verband of pleisters)

■ een coldpack of iets anders om mee te koelen

En, is het gelukt in drie minuten?

■  ja

■  nee
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