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EHBO ?



Wat willen jullie leren 
vandaag?



Als je het niet zelf kunt….

- Zorg voor professionele hulp 
- Levensbedreigend: bel 112 
- Alle andere gevallen bel een huisarts

- Zorg voor comfort
- Niet eten of drinken



Wat kost een ambulance?

• Besteld vervoer 
€ 296,24 + 
3,81/km

• Spoedvervoer 
€ 667,74 + 
3,81/km



Dagprogramma

• 14.00 Introductie
• 14.10 Letsels door kou en hitte
• 14.20 Wonden en verbanden
• 15.00 Korte pauze

• 15.20 Insecten en allergieën
• 15.45 Reanimatie

• 16.15 Afsluiting of extra oefenen



Het meest voorkomende 
probleem…

Fleur, 16 jaar.



Hoofdpijn

Veel voorkomende oorzaken
• Te weinig gedronken
• Spanning/stress
• Fel zonlicht zonder zonnebril
• Koud (waardoor opgetrokken schouders)
• Vermoeidheid

• Migraine



Behandeling

• Probeer de oorzaak weg te nemen

• Informeer naar wat thuis helpt

• Pijnstilling
– Stap 1: paracetamol 

• >12 jaar: 4dd 2 tabletten (4dd 1000 mg)

– Stap 2: voeg ibuprofen of iets soortgelijks toe
• >12 jaar: max 3dd 1 tablet



Flauwvallen

• Te lage bloeddruk in het hoofd

• Warm weer
• Weinig drinken
• Lang staan
• Spannende gebeurtenis
• Plotseling opstaan
• Jonge meisjes



Flauwvallen

• Je voelt het aankomen
– Licht in het hoofd
– Duizelig
– Zweterig

• Je ziet het aankomen
– Bleek
– Slap

• Valt/zakt op de grond
– Kan ‘trekkingen’ hebben
– Is direct weer bij bewustzijn



Wat kan je doen?

• Laat rustig liggen (5-10 minuten)
– Benen omhoog (bloed naar het hoofd)
– Koude/natte doek

• Voorzichtig gaan zitten en iets drinken
• Meestal geen tekort aan suiker
• Ongerust?

– Overleg met een huisarts
– Langer dan 10 minuten bewusteloos: 112 

bellen



Letsels door kou en warmte



Warmte-huishouding

• Gemiddeld 37 graden

• Warmte-productie
– Celactiviteit
– Spieractiviteit

• Warmte-afgifte
– Uitstraling
– Transpiratie



Ziek door de zon

• Verbranding

• Oververhitting



‘Zonnesteek’



‘Zonnesteek’

• Zweet, verhoogde lichaamstemperatuur

• Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd
• Hoofdpijn, wazig zien
• Misselijkheid, braken

• Spierpijn, zwakte, vermoeidheid
• Snelle hartslag en ademfrequentie
• Verwardheid, sufheid



Behandeling

• Koelen
– Kleding losmaken/uittrekken
– Koele omgeving
– Natte lappen
– Met isolatiedeken (goud naar het lichaam) tentje maken

• Aanvullen vochttekort
• Aanvullen zouttekort

• Professionele hulp
– Bij verwardheid en sufheid
– Bij niet verbeteren van de symptomen



Voorkomen

• Extra kwetsbaar: jong, oud, kaal, 
plastabletten

• Voldoende drinken
• Zout (bouillon, chips)
• Luchtige kleding, hoofd bedekken
• Blootstelling aan de zon beperken

• Wees je bewust van het risico!



Verbranding

Eerstegraads

• Huid is niet kapot
• Geen brandwond

Miranda, 14 jaar



Wat betekent factor 20?

• Huid kan 20x zoveel 
UVB-straling

• Normaal: middagzon 
20 minuten

Maar: 
• slijt af door zweet, 

water, wind, kleding
• UVA



Verbranding

Symptomen
• Rood
• Pijnlijk (t/m graad 

2)
• Opgezwollen

Behandeling
• Koelen
• Géén crème
• Steriel afdekken
• Zonodig pijnstillers

Voorkomen!
• (Vaak) 

zonnebrandcrème
• Beschermende kleding



Brandwonden



Bij Aeolus?

Joey, 14 jaar



Wat kan je doen?

• Verbranding stoppen
– Blussen (water)
– Verstikken (deken)

• Denk om gezicht!

• Koelen
– Ongeveer 10-15 minuten
– Liefst schoon stromend water boven de wond
– Zo nodig ander water; altijd koelen!



Wat kan je doen?

• Voorkom onderkoeling
– Koel alleen de brandwonden
– Zorg voor evt goede kleding

• Verwijder kleding 
– als die niet aan de wond kleeft

• Smeer niets op de wond

• Dek brandwonden steriel af



Wat kan je doen?

• Bel met een huisarts of 112

• Geef geen eten of drinken
• Geef zo nodig wel pijnstilling

• Vervoer bij rookinademing en 
brandwonden aan het gezicht altijd 
zittend



Onderkoeling



Onderkoeling

• Hevige rillingen en klappertanden

• Onder de 34 °C 
– Het rillen stopt
– Bewegingen traag en onbeholpen
– Traag, niet helder denken en oordelen 
– Vallen, verdwalen of simpelweg gaan liggen om te rusten

• Onder de 30 °C
– Toenemend bewustzijnsverlies 
– Spierstijfheid
– Hartslag en ademhaling trager en zwakker
– Uiteindelijk hartstilstand



Wat kan je doen?

• Warme droge kleding
– Isolatiedeken (zilverzijde naar het lichaam)

• Iets warms laten drinken
• Niet alleen laten

• Zorg voor hulp
– Bij sufheid
– Als het niet opknapt



Wonden, kneuzingen en verbanden



Wat kan je doen?

• Verleen bij elke wond EHBO
• Ook als je van plan bent naar een 

arts te gaan



Wat kan je doen?

1. Eerst bloeding stelpen
– Afdrukken
– Hooghouden
– Geduld!

2. Daarna wond beoordelen
– Soort, grootte, vorm, diepte



Bloedneus

• Spontaan (mn bij 
kinderen)

• Na een stomp op de neus
• Bloedverdunners • Een keer snuiten

• Voorover zitten
• De neus dichtknijpen

– Net onder het botje

• Na 10 minuten 
loslaten



Soorten wonden

• Schaafwonden
– Schoonmaken en desinfecteren
– Bij voorkeur niet afdekken

• Bijtwonden
– Beoordeling door een arts (vaak antibiotica)

• Snijwonden
– Straatvuil?
– Bij twijfel naar de huisarts (wel door met stap 3)

• Tetanusvaccinatie? Tot 20 beschermd, daarna booster



Wat kan je doen?

3. Schoonmaken
– Met water spoelen en dan desinfecteren
– Laat een wond die hard gebloed heeft 

met rust

4. Verbinden
– Pleister
– Snelverband
– Specifiek verband



Pleisters



Snelverband



Specifiek verband

• Stel een wondverband samen uit
– Steriel gaas
– Eventueel extra gazen/watten
– Elastische hydrofiele zwachtel

• Ken je verbanddoos!

• Gebruik geen clipjes maar tape!





Als de wond doorbloedt

• Hooghouden
• Afdrukken

• Drukverband 
– over het eerder aangelegde verband 

heen

• Overweeg professionele hulp



Kneuzingen

Myrthe, 
Aeolier



Gebroken?

• Er is een foto nodig als
– Onvermogen vier stappen te doen
– Pijn op specifieke plekken:



Enkelbandletsel

• Uitgerekt
– Milde pijn en zwelling
– Herstel 2 weken

• Gescheurd
– Bloeduitstorting, veel zwelling
– Nog veel pijn na 4-7 dagen
– Herstel 6 weken



Enkelbandletsel 
behandeling

• Vermindering van pijn en zwelling
• RICE 



Drukverband

• Laag 1: synthetische watten
– Van net boven de tenen tot ruim boven de enkel

• Laag 2: ideaal zwachtel (breedte 8)
– Van tenen naar enkel; van kleine naar grote teen
– De watten steken boven en onder een cm uit
– Trek iets harder waar de ideaalzwachtel over de pijnlijke 

enkelband gaat

https://www.youtube.com/watch?v=ShgbLxF3nkg
(niet terug naar de tenen, afhechten op het 

onderbeen)

https://www.youtube.com/watch?v=ShgbLxF3nkg


Enkeltape

• Tape over de banden voor stevigheid 
en beperking.

• Houd enkel
in flexie!!
(tenen 
omhoog)



Gekneusde pols/elleboog

• RICE
• Mitella

• Let op
– Arm hangt iets omhoog
– Vingers steken iets uit
– Gebruik een platte knoop
– Knoop bij de gezonde schouder



Pijnlijke tenen

• Bij de gebroken grote teen 
is gips nodig

• Bij andere tenen 
(gebroken of gekneusd)
Buddytape

Sammie, 15 
jaar



Oefenen!

• Drukverband om de enkel
• Snelverband (arm of been)
• Mitella

Tijd over?
• Vingerverband
• Handverband
• Buddytape om de tenen
• Hoofdverband
• Pleisters



Pauze



Allergische reactie

Huid: roodheid, warmte, jeuk, 
galbulten/netelroos



Allergische reactie

Oraal Allergie Syndroom
zwelling, jeuk, roodheid in en om de mond

Angio-oedeem
zwelling van diepere weefsels, meestal in het 
gezicht en/of de keel  risico op 
ademhalingsproblemen



Allergische reactie

Luchtwegen
- Traanogen, loopneus, niezen, dichtzittende neus
- Piepende ademhaling

- Piepende inademing: vernauwing boven in de luchtwegen
- Piepende uitademing: vernauwing in de kleine luchtwegen 

(astma)

Maag-darmkanaal
- Misselijkheid, buikpijn of krampen, braken, diarree

Hart en bloedvaten
- Lage bloeddruk, vertraagde hartslag, 

bewustzijnsverlies



Allergie – wees voorbereid!

Gaat er iemand met een ernstige allergie mee op 
kamp? 

Vraag
• Waar hij/zij precies allergisch voor is
• Wat er de laatste keer gebeurde

Huiduitslag, braken, diarree, zwelling, benauwdheid, bewustzijnsverlies

• Of hij/zij een epipen bij zich heeft en waar die 
bewaard wordt (overdag/ ‘s nachts)

• Bekijk de epipen nauwkeurig
• Bij milde allergie zijn anti-allergie pilletjes voldoende



Epipen

• Verwijder de bescherming
• Dien toe

– Pas op dat je niet jezelf prikt
– Blijf 10 seconden duwen

• Bel direct 112
Ook als het beter gaat!
EpiPen werkt maar kort
andere medicijnen nodig



Hooikoorts

• Ook een allergie maar van totaal 
andere orde!

• Grassen
• Boompollen

• Rode, jeukende, ogen
• Snotterig, kriebelneus, niezen



Wat kan je doen?

• Laat eigen medicatie innemen
– Tabletten
– Neusspray zo nodig extra gebruiken

• Vermijd gras in het gezicht
– Niet/minder in het gras spelen
– Na in het gras spelen z.s.m. handen wassen
– Niet in het slaapvertrek uitkleden

• Verlicht de klachten
– Natte compressen



Insectenbeet

• Muggen
• Dazen, wespen

• Koelen
• Niet krabben

• Eventueel ‘prikwegzalf’



Wespensteek been

Jennifer, groepsbegeleider



Allergie (voor wespen of 
voedsel)

• Roodheid over het gehele lichaam
• Opgezette ledematen

Ernstig:
• Lage bloeddruk, snelle hartslag
• Zwelling luchtweg
• Levensbedreigend!



Tekenbeet



Tekenbeet

• Verwijder de teek zo snel mogelijk
met een tekenpincet

• Indrukken (bekje open)
• Teek vastpakken
• Voorzichtig draaien 

en zachtjes trekken

• Ontsmetten



Tekenbeet

• Adviseer tot 3 maanden de plek 
controleren op groeiende rode kring

• Plek van de teek aangeven 
op tekening

• Risico op ziekte van Lyme
door bacterie in de teek

• Na activiteiten in bos/veld altijd 
controleren op teken! vooral in hoog gras, 
struiken, dode bladeren



Wat is de kans op Lyme?

• Kans op Lyme na 
tekenbeet is 2-3%

• Verwijderd < 24 uur: 
geen antibiotica

• Verwijderd > 24 uur:
antibiotica of afwachten 
(rode kring)

• Antibiotica profylaxe 
alleen zinvol 
< 72 uur na tekenbeet



Verslikking

• Hoesten
• Piepende ademhaling



Wat kan je doen?

• Aanmoedigen om te hoesten

• Sla opwaarts tussen de 
schouderbladen

• Pas ‘de handgreep van Heimlich’ toe



Reanimeren

• Starten als er geen ademhaling is
• Reanimatie bij kinderen anders dan bij 

volwassenen
• Bij kinderen:

– beginnen met 5 beademingen vanwege 
zuurstoftekort

– 15 borstcompressies : 2 beademingen (i.p.v. 
30:2)

– < 8 jaar AED bij voorkeur met 
kinderelektroden



Reanimatietechniek



ABCDE

• Airway
Is de ademweg vrij?

• Breathing
Is er eigen ademhaling?

• Circulation
Kleur, temp, pols, bloeddruk

• Disability
bewustzijn, uitval, braken, 
hoofdpijn, pupilgrootte

• Exposure
andere letsels, allergieën, 
medicijnen, voorgeschiedenis



Stabiele zijligging



Hoeveel mensen verdrinken er?

• In Nederland 
gemiddeld 220 
per jaar

• Met name:
– jonge kinderen
– allochtonen
– Ouderen
– alcohol
– rivierzwemmers



Verdrinking

• Bewusteloos? Water in de luchtwegen, 
zuurstoftekort
– Geef zo snel mogelijk 5 beademingen
– Indien nodig daarna [30x hartmassage, 2x beademen]
– Borstkas afdrogen voor aansluiten van de AED

• Denk aan nekletsel 

• Denk aan onderkoeling

• Late effecten > altijd hulp zoeken!



Tot slot

• Als EHBO’er heb je een verantwoordelijkheid
– Ken je spullen
– Ken je omstandigheden
– Ken je groep

• Maar je kan niet alles zelf
– Vraag hulp aan collega’s
– Overleg laagdrempelig met een 

huisarts(assistente)
– Bel zonodig 112 (wijs iemand aan!)



?
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