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3.3: EHBO bij blaren

HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

WAT HEB JE NODIG? Twee pleisters 

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?
 ■  3.2: Pleisters en verband
 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:
Eerst moet je goed kijken naar de blaar. Is het belletje nog heel? 
Dan kun je de volgende dingen doen: 

● Het beste is om een blaar met rust te laten. Plak wel een pleister  
 over de blaar heen om deze te beschermen. De blaar gaat dan  
 vanzelf weg. 

● Soms zit een blaar op een hele onhandige   
 of vervelende plek. Je kunt dan een blaar   
 doorprikken. Doe dit niet zelf, laat een   
 volwassene dit doen!

● Soms is een blaar al opengegaan en is het   
 belletje met vocht leeggelopen. Dit moet 
 je dan doen: Maak de plek van de blaar   
 schoon met wat water. Dek de blaar af 
 met een pleister of verband dat niet aan 
 de blaar plakt. 

Dit moet je weten:
Je hebt vast wel eens een blaar gehad. 
Bijvoorbeeld doordat je schoen te 
klein was. Heel vervelend. Je krijgt een 
blaar omdat de huid tegen iets aan 
schuurt. Dat noemen ze ook wel 
wrijving. Je krijgt dan een soort 
belletje op de huid. Hierin zit wat 
vocht, heel soms zit er ook bloed in. 
Gelukkig kun je er iets aan doen! 
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Huidwond door 
wrijving

Wrijvingsblaar
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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 blaren. 

■ Wij weten dat alleen een 
 volwassene de blaar mag door-
 prikken. 

4.

Oefenen
●	 Jullie	gaan	een	rollenspel	doen.	Een	van	jullie	heeft	een		 	
 blaar op de voet. De ander gaat helpen. Wat moet je doen? 
 Draai daarna de rollen om. 

●	 	Welke	spullen	uit	de	EHBO-koffer	heb	je	nodig	bij	een	blaar?
 1.
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