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Ongelukken gebeuren overal
TAAK 1
KENNISMAKENMET EHBO

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je een tabel over de vindplaats van EHBO-materialen of -gegevens
2. maak je een nepwond.

In deze taak leer je:
1. wat de letters EHBO betekenen
2. welke organisaties helpen bij noodsituaties
3. dat iedereen kan helpen bij ongelukken.

Opdracht 2 EHBO ervaren
a. Waar staat de afkorting EHBO voor?

Eerste Hulp bij ondervoeding
echt helpen bij ongemakken
Eerste Hulp bij ongelukken
echt helpen bij ontstekingen

b. Ongelukken en ongelukjes komen vaak voor. Bekijk de tekeningen.

Vul de tabel in:
• Zet in kolom 2 welke ongelukken jij wel eens hebt gehad.
• Zet in kolom 3 welke ongelukken jij hebt meegemaakt bij iemand anders.
• Zet in kolom 4 welke EHBO-handelingen werden uitgevoerd bij de ongelukken.
• Wat denk jij dat er eigenlijk hadmoeten gebeuren? Zet dit in kolom 5.
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5. Juiste EHBO-
handelingen

4. Uitgevoerde
EHBO-handeling

3. Bij een ander
meegemaakt

2. Zelf
meegemaakt

1. Ongeluk

Ongeluk in het
verkeer

Snijwond

Schaafwond

Botbreuk

Kneuzing

Ontwrichting

Verbrand door de
zon

Verbrand door
aanraking

Flauwvallen

Vergiftiging
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5. Juiste EHBO-
handelingen

4. Uitgevoerde
EHBO-handeling

3. Bij een ander
meegemaakt

2. Zelf
meegemaakt

1. Ongeluk

Bloedneus

Oogletsel

Opdracht 3 Eerste Hulp
Eerste Hulp-vaardigheden zijn belangrijk voor iedereen. Ongelukken en stoornissen kunnen overal
gebeuren.
a. Waarom is het handig om Eerste Hulp-vaardigheden te hebben?

b. Waarom is het bij een supermarkt goed dat werknemers een diploma Eerste Hulp hebben?

c. Eenmoeder gaat een cursus Eerste Hulp volgen. Wat is hier de reden van, denk je?

d. Welke Eerste Hulp-vaardigheden vind jij het belangrijkste om te beheersen?

e. Je hebt voorbeelden gezien van plekken waar Eerste hulp-vaardigheden handig zijn. Maar Eerste
Hulp-vaardighedenkunnenoveral vanpaskomen.Waardenk jij dat EersteHulp-vaardighedenextra
belangrijk zijn? Bedenk andere voorbeelden dan in de animatie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Opdracht 4 Organisaties die helpen
SomswordenHet Oranje Kruis en het Rode Kruis door elkaar gehaald. Toch zijn het twee verschillende
organisaties.

BekijkWebsite Rode Kruis enWebsite Het Oranje Kruis.

a. Wat doet het Rode Kruis? Vul de zin in:

Het Rode Kruis helpt als mensen in zijn. Het geeft hulp bij

in Nederland en wereldwijd bij en

b. Bekijk de website van Het Oranje Kruis. Zijn deze uitspraken juist of onjuist?
• Het Oranje Kruis maakt lesmateriaal. Juist /Onjuist
• Bij Het Oranje Kruis werken mensen zonder EHBO-achtergrond. Juist /Onjuist
• Europese richtlijnen voor Eerste Hulpverlening vindt Het Oranje Kruis belangrijk. Juist /Onjuist
• Bij Het Oranje Kruis kun je zoeken naar cursussen Eerste Hulp in de buurt. Juist /Onjuist

c. Zoek bij jou in de buurt twee organisaties die cursussen Eerste Hulp geven. Je kunt hiervoor de
cursuskiezer gebruiken op de website van Het Oranje Kruis.

1.

2.

Opdracht 5 Hulpverlenen op het werk
Eerste Hulp-vaardigheden zijn bij veel beroepen belangrijk.
a. Iedereen kent zeker één persoonmet Eerste Hulp-vaardigheden. Dit is iemand bij wie je ook langs

kunt gaan voor andere lichamelijke klachten. Ken jij iemand die op het werk wel eens Eerste Hulp
moet verlenen? Zo ja, wie is dat?

b. Welk beroep heeft deze persoon?

c. Wanneer moet deze persoon Eerste Hulp verlenen?

d. Zoek op jouw school de locaties om het schema in te vullen.

LocatieWaar vind je…?

EHBO-verbanddoos

AED

Verzamelpunt

Noodnummer
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Misschien kun je op een plattegrond van de school de locaties vinden.

e. Als er een ongeluk gebeurt, op je werk of ergens anders, is het belangrijk dat er snel hulp komt.
Dit kan gevoelens oproepenbij jou als hulpverlener, zoals druk, stress en spanning. Kun jij hier goed
mee omgaan? Leg je antwoord uit.

f. Wat zou je kunnen doen om jezelf gerust te stellen in zo’n situatie? Kijk naar de voorbeelden van
situaties die je kunt meemaken.

Opdracht 6 Reageren op een bloedende wond
Bij verlenen van EHBO kan het zijn dat je bloed ziet.
a. Hoe reageer jij bij het zien van bloed?

b. Waarom zou een slachtoffer of hulpverlener bang kunnen zijn voor bloed?

c. Bij het oefenenmet EHBO worden soms nepwonden gemaakt. Welke materialen kun je gebruiken
om een zo’n echt mogelijke wond na te maken?
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d. Werk in tweetallen. Maak een zo’n echt mogelijke wond na op een lichaamsdeel naar keuze.
Kijk naar de voorbeelden.

e. Vraag je docent om een beoordeling.

TAAK 2
WEETWAT JE MOET DOEN

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. vul je een trainingsschema in
2. oefen je hoe je de aandachtspunten bij Eerste Hulp toepast.

In deze taak leer je:
1. veiligheidsmaatregelen kennen
2. een veilige omgeving creëren
3. hoe je voor een slachtoffer zorgt
4. dat iedereen kan helpen bij ongelukken.
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Opdracht 2 Winkelcentrum De Citadel
a. Lees de tekst en bekijk de strip.

WinkelcentrumDe Citadel is een van de
grootste winkelcentra in Nederland. Er
zijn verschillende soorten winkels,
supermarkten, recreatie- en
amusementsmogelijkheden en
eetgelegenheden. Zo’n grote
gelegenheid waar veel mensen komen,
vraagtomextraveiligheidsmaatregelen.
Zo is er in De Citadel bijvoorbeeld een
AED aanwezig, hebben alle beveiligers
een diploma Eerste Hulp en hangen er
verbanddozen op diverse plekken.

Je gaat met Felix Poorter, een vriend van jou, en zijn gezin mee naar De Citadel. De familie Poorter
bestaat uit vader Zack, moeder Yara, opa Waly, jouw vriend Felix en zijn zusje Tess. Er gebeuren
verschillende ongelukken en ongelukjes in De Citadel. Jij helpt door maatregelen te nemen en Eerste
Hulp toe te passen.

b. De Citadel is een groot winkelcentrum. Daarom is er dagelijks veel te beleven. Welke faciliteiten
biedt De Citadel?

1.

2.

3.

c. Welke veiligheidsmaatregelen heeft De Citadel genomen?

1.

2.

3.

d. Waarom is het belangrijk dat De Citadel veiligheidsmaatregelen heeft?

e. In welke winkelcentra ben jij wel eens geweest?
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