
EHBO-dag Aeolus - oefenen 
 

Basic life support 

 

Stappenplan 

1. Controleer het bewustzijn. Roep om hulp 

2. Controleer de ademhaling 

3. Bel 112, regel zo mogelijk een AED 

4. 30x borstcompressie 

5. 2x beademen 

Herhaal stap 4 en 5 tot er een AED is 

6. Zet de AED aan, plak de stickers en volg de instructies 

 

Bij het controleren van de ademhaling 

- met de ene hand op het voorhoofd het hoofd licht achterover kantelen 

- met de wijsvinger en middelvinger van de andere hand het kinbot omhoog duwen 

- kijken naar het bewegen van de borstkas, luisteren naar ademgeluid en voelen naar luchtbeweging 

 

Bij het geven van borstcompressie 

- 5-6 cm diep (1/3 van de borstkas) 

- borstkas omhoog laten komen tussen de compressies 

- 100-120/min 

- compressie met de hiel van de hand 

- beide handen op elkaar 

- armen gestrekt 

- schouders boven de handen 

- knieën tegen het slachtoffer aan 

- niet 'leunen' op het slachtoffer 

- tel compressie 25-30 hardop 

 

Bij het beademen 

- open de luchtweg zoals hierboven beschreven 

- adem rustig een mondje lucht in (ongeveer 1 seconde) 

- laat het slachtoffer uitademen (ongeveer 2 seconden) terwijl je zelf weer inademt 

- beadem nogmaals, daarna wordt direct de borstcompressie herstart 

- kijk tijdens het beademen naar het omhoog komen van de borstkas 

- als dat niet lukt opnieuw de ademweg goed openen 

- nooit meer dan twee keer proberen 

 

Na ongeveer twee minuten (4 cycli) wisselt het team, stem dit even af voor het zover is 

 

Als de AED er is 

- Zo snel mogelijk aanzetten 

- BLS wordt voortgezet totdat degene die de AED bedient aangeeft er bij te willen 

- Knip kleding open, droog zonodig de borstkas af 

- Plak de stickers rechts onder het sleutelbeen en links in de zij 

- Stem af dat degene die de AED gebruikt straks de hartmassage overneemt 

- Zorg dat tijdens de ritmecontrole niemand het slachtoffer aanraakt 

- Zorg dat tijdens de schok niemand het slachtoffer aanraakt, zeg duidelijk dat je een schok gaat 

toedienen 

- Begin direct na het toedienen van de schok weer met de borstcompressies 
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Drukverband om de enkel 

 

Wat je eerst kan doen 

1. Rust, elevatie, ice 

2. Beoordelen of iemand er vier stappen op kan lopen 

3. Beoordelen of er een bloeduitstorting en/of veel zwelling is 

4. Beoordelen of iemand veel pijn heeft bij het duwen op de botten 

 
 

Drukverband aanleggen 

1. Zorg dat je er goed bij kan, neem de enkel bijvoorbeeld op schoot waarbij je hem uit laat 

steken over je eigen been heen 

2. Zorg dat de enkel in 90 graden gehouden wordt 

3. Breng de synthetische watten aan. Kijk 'in de rol', begin bij de tenen, zorgt dat de gehele voet 

bedekt is tot ruim boven de enkel, je hoeft niet hard te trekken 

4. Zorg dat de tenen nog wel zichtbaar zijn 

5. Neem daarna de ideaal zwachtel. Ga van de kleine naar de grote teen, kijk weer in de rol.  

6. Zorg dat de watten onder de zwachtel uitkomt 

7. Leg de zwachtel stevig aan, bij voorkeur met wat extra druk over de pijnlijke enkelband 

8. Zorg dat de gehele hiel netjes bedekt wordt 

9. Zorg dat de watten ook aan de bovenkant iets uitsteken 

10. Vraag aan het slachtoffer of het aangenaam zit 

 

Nazorg 

1. Laat het slachtoffer het been hoog houden en rust geven 

2. Geef eventueel pijnstilling 

 

Op dezelfde manier kan een drukverband worden aangelegd om het onderbeen, de knie, het 

bovenbeen, de pols, de onderarm, de elleboog of de bovenarm. 
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Mitella 

 

Stappenplan 

1. Leg de doek met de punt onder de elleboog van de gewonde arm en de lange zijde van de 

gezonde schouder naar het been aan de gezonde zijde. 

2. Zorg dat de arm een klein beetje omhoog wordt gehouden. Let goed op dat de mitella de 

ondersteuning overneemt 

3. Maak een platte knoop onder het oor aan de gezonde zijde 

4. Zorg dat de vingers uit de mitella steken 

5. Werk het hoekje bij de elleboog af door of te draaien en in te stoppen of het naar voren te 

klappen en vast te zetten met een veiligheidsspeld 

 

 

 

 
 

Brede das 

Bij een breuk van de bovenarm is het beter om een brede das aan te leggen. Hierdoor kan je wel de 

pols dragen maar wordt de elleboog niet ondersteund. Die kan daardoor echt goed naar beneden 

hangen zodat de bovenarm daardoor precies recht blijft.  

Een brede das maak je door de punt van de mitella naar de lange zijde te vouwen en daarna nog een 

keer in deze richting te vouwen. Het aanleggen gaat op dezelfde manier waarbij de hand duidelijk 

hoger moet hangen (mag wel 10 cm oid schelen) dan de elleboog. 
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Snelverband 

 

Eerste behandeling van de wond 

1. Bloeding stelpen door afdrukken, hooghouden en geduld 

2. Wond beoordelen (soort, vorm, grootte, vervuild) 

3. Schoonmaken en desinfecteren 

 

Stappenplan snelverband 

1. Maak de verpakking voorzichtig open, zorg dat het verband niet op de grond valt 

2. Klap boven de wond het verband uit, houdt vast aan de verbandrolletjes 

3. Leg het gaas op de wond 

4. Draai aan zowel de bovenkant als de onderkant van het gaas een slag met het verbandrolletje om 

het gaas vast te zetten. Dit is lastig in je eentje, het gaat het gemakkelijkst als het slachtoffer zelf 

even het gaas op zijn plek houdt en eventueel ook het verbandrolletje waar je niet mee bezig bent 

5. Maak het verband af 

6. Maak een knoopje of zet vast met verbandhaakjes, uiteraard niet op de wond maar aan de andere 

kant 

7. Vergeet niet om tijdens het aanleggen van het verband op je patient te letten (Straks valt ie flauw) 

 

Nazorg 

1. Zorg voor rust en elevatie (mitella als het een arm is) 

2. Controleer of de wond niet doorbloedt 

3. Geef eventueel pijnstilling 

4. Bepaal of het nodig is met een huisarts te overleggen of naar een huisarts te gaan 

 

Bij nabloeden 

- Leg een drukverband aan met synthetische watten en een ideaal zwachel over het wondverband 

heen. Laat de watten uitsteken aan beide kanten 

- Of: geef zeer plaatselijk druk door een rolletje verband op de bloedende plek te drukken en met het 

laatste uiteinde van het rolletje vast te zetten 

- Of: geen handmatig druk door een paar gazen stevig op de bloedende plek te drukken en dit 

tenminste 10 minuten stil te houden. Bij voorkeur tijdens deze periode ook de wond omhoog 

houden. 
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Specifieke wondverbanden 

 

Eerste behandeling van de wond 

1. Bloeding stelpen door afdrukken, hooghouden en geduld 

2. Wond beoordelen (soort, vorm, grootte, vervuild) 

3. Schoonmaken en desinfecteren 

 

Stappenplan wondverband 

1. Dek de wond af met steriele gazen 

2. Bij een wond in de handpalm vul je de 'holte' op met gazen of watten 

3. Zet het vast met elastische hydrofiele zwachtel. Het is het makkelijkst om de patient de gazen vast 

te laten houden terwijl jij de eerste slagen doet 

  
Vingerverband: ga een paar keer heen en weer over de vingertop (zorg dat je echt goed tot aan de 

vingerbasis gaat anders wordt het een lelijk verband), wikkel vanaf boven het verband om de vinger, 

ga over de handrug naar de pols, leg een slag om de pols, ga over de handrug terug naar de vinger en 

over de handrug weer naar de pols, doe nog enkele slagen om de pols en hecht af 

 

Handverband: leg een paar slagen om de pols, ga over de handrug naar net onder de vingers, leg een 

slag om de hand, ga over de handrug terug naar de pols en dan opnieuw naar de hand maar nu net 

iets lager dan je vorige slag, werk in visgraagmotief naar de pols, maar daar nog een paar slagen. 

 

Ook mogelijk: tulband om het hoofd; verband om de enkel, onderbeen, knie, bovenbeen, pols, 

onderarm, bovenarm 

 

Nazorg 

1. Zorg voor rust en elevatie (mitella als het een arm is) 

2. Controleer of de wond niet doorbloedt 

3. Geef eventueel pijnstilling 

4. Bepaal of het nodig is met een huisarts te overleggen of naar een huisarts te gaan 
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Buddytape om de tenen 

 

Stappenplan 

1. Doe een gaasje (eventueel op maat geknipt) tussen de tenen 

2. Zet ze met een pleister (of een paar pleisters) aan elkaar 

 

Nazorg 

1. Adviseer de eerste dag rust en elevatie 

2. Daarna stevige schoenen en belasten zover mogelijk 
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Epipen gebruiken 
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Bloedneus 

 

Stappenplan 

1. Laat een keer de neus snuiten 

2. Laat het slachtoffer voorovergebogen zitten (in schrijfhouding) 

3. Knijp de neus dicht net onder het botje 

4. Heb geduld, blijf 10 minuten knijpen 

5. Als het niet stopt kan je met een gaasje een rolletje maken en dat in de neus duwen als tampon, 

zorg dat er nog een stuk van het gaasje uitsteekt! Maar meestal is duwen en veel geduld genoeg 

 

Nazorg 

1. Leg uit dat het terug kan komen 

2. Als het een ernstige bloedneus was kan je adviseren om warm eten en drinken te vermijden, 

evenals hard kauwen en warme in de nek (meestal door een warme douche) 

3. Als een bloedneus echt niet overgaat kan de huisarts een speciale neustampon inbrengen of 

eventueel kan de KNO-arts het beschadigde plekje dichtbranden 
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Stabiele zijligging 

 

Vooraf 

1. Stel je vast dat iemand bewusteloos is, roep dan om hulp 

2. Controleer de ademhaling (als die er niet is, moet je BLS gaan doen) 

3. Bel 112 

 

Stabiele zijligging 

1. Bepaal naar welke kant je het slachtoffer wilt draaien 

2. Leg de arm aan die zijde in een hoek van 90 graden (in de elleboog) 

3. Zet van het tegenoverliggende been de voet in de knieholte van het dichtstbijzijnde been, houdt 

de knie vast (als je die loslaat valt hij terug) 

4. Pak de hand van de arm aan de andere kant 

5. Draai het slachtoffer door voorzichtige druk op de knie die je vast hebt, naar je toe. Schuif in deze 

beweging de hand die je vast hebt onder het hoofd. 

6. Positioneer het slachtoffer goed: de elleboog van de arm waarvan de hand onder het hoofd ligt 

moet op de grond rusten. Het hoofd ligt op de hand een heel klein beetje achterover ten opzichte 

van de rug. 

7. Controleer de ademhaling door een hand op de buik te leggen en een hand op de rug. 

 

 

 

 

Nazorg 

1. Blijf steeds de ademhaling controleren 

2. Als de ademhaling stopt of je twijfelt draai je door tegen schouder en heup te duwen je slachtoffer 

terug op de rug en beoordeel je de ademhaling zoals in het BLS-schema 
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Een bewusteloos persoon verplaatsen 

 

Soms ligt een bewusteloos slachtoffer niet op een veilige plaats. Je moet deze dan verplaatsen. Dat 

doe je met de handgreep van Rautek. Je kan deze ook gebruiken als iemand flauwvalt terwijl hij/zij 

op een stoel zit en je hem/haar op de grond wilt leggen. 

 

De basis, handgreep van Rautek 

1. Steek je armen onder de oksels van het slachtoffer 

2. Pak een van zijn/haar armen met jouw beide handen vast 

3. Let op dat je duimen naast je vingers zijn, zodat je geen ribben breekt door je duimen daar in te 

duwen. 

 

 
 

Rautek bij een bewusteloos liggend persoon 

1. Ga met een hand onder het hoofd door naar de schouder die het verst van je af is. Pak met je 

andere hand de andere schouder. 

2. Til het bovenlichaam omhoog terwijl je zelf in een vloeiende beweging op je knieën achter het 

slachtoffer gaat zitten. Het bovenlichaam leunt tegen je bovenbenen 

3. Pak het slachtoffer vast met de handgreep van Rautek 

4. Ga op je hurken zitten en kom met kracht vanuit de knieën omhoog. Blesseer niet je rug. 

5. Versleep het slachtoffer naar de juiste plek 

6. Laat het slachoffer voorzichtig naar de grond zakken. Dat gaat het gemakkelijkst door er op een 

knie achter te gaan zitten, over te pakken naar de schouders en het bovenlichaam dan omlaag te 

brengen. Let erop dat je het hoofd niet op de grond laat bonken. 

7. Vergeet niet na een dergelijke procedure opnieuw de ademhaling te controleren 

 

 


