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Hebben jullie meester Ruud gezien? Meester Ruud geeft les aan  groep 
acht, maar hij geeft ook EHBO in groep zeven. Vorig jaar hebben wij les 
van hem gehad. Daarom kunnen wij nu alle vier eerste hulp verlenen. 

Wie wij zijn? Wij zijn Priya, Jess, Max en Frans, “zijn EHBO-helden” 
noemt meester Ruud ons. Omdat we echte helden zijn willen we iedereen 
helpen en dat doen we door ook jou te leren hulp te verlenen. Samen met 
meester Ruud en jouw juf of meester gaan we aan de slag.

Maar misschien moeten we ons eerst even voorstellen. 

Hulpverlenen is een werkwoord zegt de meester, dat betekent volgens 
hem dat je het vooral moet doen. In dit boek staat een klein beetje theorie 
geschreven maar vooral heel veel over doen. Wij helpen mee: Priya heeft 
een website gemaakt waar we allemaal slimme weetjes delen. Meester 
Ruud helpt jouw juf/meester en samen leren we dan om mensen te hel-
pen.

1.1 Wat kun jij doen?

“Eerste hulp” eigenlijk zeggen de woorden het zelf al. Het gaat om het 
verlenen van de eerste hulp. Dat wat je voor iemand kunt doen als jij de 
eerste bent die bij het ongeval komt nadat het gebeurd is. Je wordt dan 
de eerste schakel in de keten van hulpverlening, zoals dat met een duur 
woord heet. Jouw taak is het om het slachtoffer zo goed mogelijk te hel-
pen, om te proberen te voorkomen dat het erger wordt.

Eerste hulp verlenen is niet iemand beter maken. Het is zorgen dat de 
professionele hulpverleners, zoals artsen en ambulanceverpleegkundigen, 
worden gealarmeerd om hun werk te doen. Maar ook zorgen dat er geen 
verdere schade ontstaat.

1.1.1 Wat wordt er van je verwacht als EHBO-er?
Als er iets gebeurt en je gaat eerste hulp verlenen dan moet je eerst 
zorgen dat er niet nog meer slachtoffers vallen. Dus let goed op de vei-
ligheid van jezelf, slachtoffer(s)en van omstander(s). Kijk uit voor je een 
straat oversteekt. Doe het vuur uit. Zorg dat zowel jij als het slachtoffer op 
temperatuur blijven. Let op gevaar dus.

Bomen zijn om in te klimmen, avonturen moet 
je beleven. Iedereen noemt haar Jess, maar haar 
moeder zegt Jessica. Meestal zie je haar krullen niet, 
want dan heeft ze een helm op. 

Priya weet alles van internet en techniek. En van kleine 
kinderen. Want ze heeft veel broertjes, zusjes, neefjes en 
nichtjes. 

Max is heel sportief. Het liefst is hij de hele dag aan het 
bewegen. Als het over je lijf gaat, dan kan hij je er wat 
over vertellen.

Frans is dol op zijn dieren. Zijn kameleon Ziggy gaat over-
al mee naar toe.
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Als je bij het slachtoffer bent kun je haar al een beetje gerust stellen. Dat is 
belangrijk omdat iemand die niet rustig is je ook niet kan vertellen wat haar 
mankeert. Vraag ook hoe het slachtoffer heet, dan kun je haar daarna ook 
met die naam aanspreken. Daarna verleen je de hulp zoals je die met dit 
boek leert.

1.2 Hoe weet je wat je moet doen?

Je gebruikt je zintuigen om waar te nemen. Je voelt, luistert, ziet, ruikt. 
Daardoor kun je je omgeving verkennen. Je zintuigen gebruik je ook als je 
hulp gaat verlenen. Je gebruikt al je zintuigen om te beoordelen of je veilig 
hulp kunt gaan verlenen. Daarna kijk je naar het slachtoffer, luister je naar 
wat er is gebeurd en gebruik je je handen om een verband aan te leggen. 
Toch kun je ook goed hulpverlenen als een van je zintuigen het minder 
goed doet. Er zijn dove, blinde en lichamelijk gehandicapte mensen die een 
EHBO-diploma hebben en eerste hulp kunnen verlenen.

Zien (ogen)
Je begint altijd met kijken als je ergens aankomt waar je hulp wilt verlenen. 
Gebruik je ogen om te zien of er gevaar is, maar ook om te kijken wat er 
allemaal is. Een omgevallen trap? Een kapotte ruit? Een gevallen fiets? Als 
het slachtoffer niet spontaan kan vertellen wat er is gebeurd, dan kun je 
naar die trap/ruit/fiets vragen.
Kijk ook goed hoe iemand erbij ligt of zit. Gebruik je ogen (nog) niet je 
handen!

Horen (oren)
Gebruik je oren om goed te luisteren. Naar wat slachtoffer zegt. Naar de 
omgeving, komt er verkeer aan? Naar de centralist van 112 of de huisarts. 
Hoor ondertussen ook hoe de ademhaling is. Haalt iemand nog gewoon 
adem alsof ze televisie kijkt of klinkt het anders?

Ruiken (neus)
Gebruik je neus als je aankomt bij een ongeval. Ruik je rook? Of misschien 
benzine? Dan weet je dat er gevaar gaat zijn, dus kijk dan extra goed en 
wacht eventueel met hulp verlenen. Niet alle gevaarlijke stoffen kun je rui-
ken, daarover later meer. Ook andere geuren kunnen je iets vertellen over 
wat er is gebeurd: iemand kan naar bier ruiken of naar urine.

Voelen (huid)
Als je aan komt lopen heb je allang gevoeld of het buiten warm, koud, nat 
of droog is. Als het regent kun je meteen een paraplu meenemen als je 
buiten gaat helpen. Als het heet is of juist vriest zorg je voor bescherming. 
Je kunt met je eigen huid ook voelen of een slachtoffer warm of koud is. Is 
zij nat of droog? Natuurlijk voel je niet zomaar aan het slachtoffer, je vraagt 
eerst om toestemming. 

1.3 Waarom verleen je eerste hulp?

Eerste hulp verlenen is niet hetzelfde als iemand genezen. Dat is ook niet 
nodig, meestal kan je lijf zichzelf heel goed repareren. Jij moet alleen zor-
gen dat het niet erger kan worden.
Ook als je een bot breekt kan je lichaam zelf weer zorgen dat het aan 
elkaar groeit. Je krijgt dan gips om te zorgen dat de delen netjes op elkaar 
blijven, maar je hoeft lang niet altijd te worden geopereerd. Door de juiste 
eerste hulp te verlenen maak je de kans kleiner dat de gebroken botten het 
inwendige van je lichaam kapot maken.
Je krijgt blauwe plekken als je je ergens aan stoot en de kleine haar(bloed)
vaatjes kapot gaan en bloed verliezen. Door de juiste eerste hulp te verle-
nen maak je de kans kleiner dat er zwelling ontstaat die pijnlijk is en bewe-
gen lastig maakt.

1.4 Eerste hulp zonder ongeval

Bij de meeste mensen is het lichaam een fantastische machine waarvan de 
verschillende delen samenwerken om je levend en gezond te houden. Het 
is een ingewikkeld systeem en dat er soms ergens wat afwijkt is dus niet 
raar. In deze paragraaf de meest voorkomende ziektes die je als eerste-
hulpverlener kunt tegen komen.
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1.4.1 Allergieën
Bij een allergie kan je lichaam niet tegen bepaalde stoffen, bijvoorbeeld 
noten, maar je kunt ook allergisch zijn voor insectenbeten. Elk lichaam re-
ageert anders op een allergie. Vaak weten mensen dat ze allergisch zijn en 
weten ze ook wat ze moeten doen. Als eerstehulpverlener hou je iemand 
tijdens een allergische reactie goed in de gaten en bel je 112 of de huisarts 
als iemand benauwd is of de huid gaat opzwellen.

1.4.2 Astma
Bij astma kun je soms moeilijk ademhalen omdat je longen ziek zijn. Een 
astma-aanval kan ontstaan door dingen die je kunt inademen. Als eerste-
hulpverlener hou je iemand tijdens een astma-aanval goed in de gaten. 
Meestal weten mensen met astma zelf wat te doen en hebben ze al medi-
cijnen bij zich. Als die medicijnen niet helpen of er niet zijn bel je de huis-
arts.

1.4.3 Diabetes
Als je diabetes hebt gaat er iets mis bij het opnemen van glucose (suiker) 
door de cellen in je lichaam. Iemand met diabetes weet wat te doen als 
haar bloedsuikergehalte te hoog of te laag is. Eigenlijk kun je als eerstehulp-
verlener alleen bij een te laag bloedsuikergehalte iets doen, namelijk iets 
zoets te eten of te drinken geven.

1.4.4 Epilepsie
Bij een epileptische aanval is er als het ware ‘kortsluiting’ in de hersenen. 
Als eerstehulpverlener zorg je ervoor dat het slachtoffer zich niet kan ver-
wonden. Geef haar ruimte, zorg dat ze niet zomaar de straat op kan en haal 
scherpe, harde en hete voorwerpen weg. 
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