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Wat is vergif? Vergif is een stof die 
als hij in ons lichaam 
komt, ons lichaam ziek 
maakt. 

Hoe kan vergif in ons 
lichaam komen? 

Via de Huid  
Luchtweg en 
Spijsverteringskanaal 
 
 
 
 
 
 
 

In welke vorm kan 
vergif voorkomen? 

Vaste vorm Vloeibare 
vorm Gas- of 
dampvorm 

Waar moet je bij een 
vergiftiging altijd op 
letten? 

Op eigen veiligheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iemand heeft bijtend 
spul over zijn been 
gekregen. Welke 
eerste hulp verleen je? 

Denk aan eigen 
veiligheid  Slachtoffer 
laten zitten Kleding 
met bijtende stof 
verwijderen Spoelen 
met water, 30 
minuten. Niet te koud. 

Welke eerste hulp 
verleen je wanneer 
iemand een 
vergiftiging via de 
luchtweg heeft? 

Let op gevaar 
Slachtoffer in frisse 
lucht brengen, 
geruststellen, in 
halfzittende houding 
brengen. 
 
 
 
 

Alarmeren. Welke soorten gif kan 
men via de 
spijsvertering binnen 
krijgen? 

Bijtend gif 
 Niet bijtend gif 
Petroleumproducten 

Geef een voorbeeld 
van bijtend gif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle 
schoonmaakmiddelen 

Geef een voorbeeld 
van een niet bijtend 
gif. 

Medicijnen 



Geef een voorbeeld 
van een 
petroleumproduct. 
 
 
 
 
 
 
 

Lampenolie Welke eerste hulp 
verleen je wanneer 
iemand chloor 
gedronken heeft? 

Denk aan gevaar. 
Geruststellen. 
Slachtoffer een tot 
twee glazen water 
geven. Hij mag NIET 
BRAKEN. 

Deskundige hulp 112 
Restant chloor mee, 
en/ of de verpakking. 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gebeurt er 
wanneer je een bijtend 
gif ingeslikt hebt? 

Dit kan je slokdarm 
verbranden. Daarom 
mag je beslist niet 
braken. 

Welke eerste hulp 
verleen je wanneer 
iemand te veel 
medicijnen geslikt 
heeft? 

Denk aan de vijf 
punten 112 bellen. 
Verpakking en /of 
restant gif mee Als het 
slachtoffer 
overgegeven heeft 
moet dat ook mee. 
Slachtoffer mee. 
 
 

Wat kan er gebeuren 
als je teveel 
medicijnen ingenomen 
hebt? 

Je kan bewusteloos 
raken en je 
ademhaling kan 
stoppen. 

Welke eerste hulp 
verleen je wanneer 
iemand lampenolie 
gedronken heeft? 

Denk aan de vijf 
belangrijke punten 
Direct 112 bellen 
Restant gif en/ of de 
verpakking meegeven. 
 
 
 
 
 

Wat is het gevaar van 
het drinken van 
lampenolie? 

Dat het in de longen 
komt. Men kan dan 
een chemische 
longontsteking krijgen.  
 

Welke zijn de vijf 
belangrijke punten van 
de EHBO? 

1. let op gevaar  
2. ga na wat er gebeurt 
is en wat je slachtoffer 
mankeert  
3. stel je slachtoffer 
gerust en zorg voor 
beschutting  
4. laat alarmeren  
5. help op de plaats 
van het ongeval 

EINDE   

 



Volgorde Domino: Wat is vergif? 
Vergif is een stof die als hij in ons lichaam komt, ons lichaam ziek maakt.  
Hoe kan vergif in ons lichaam komen?  
Via de Huid Luchtweg en Spijsverteringskanaal  
In welke vorm kan vergif voorkomen?  
Vaste vorm Vloeibare vorm Gas- of dampvorm  
Waar moet je bij een vergiftiging altijd op letten?  
Op eigen veiligheid.  
Iemand heeft bijtend spul over zijn been gekregen. Welke eerste hulp verleen je? 
Denk aan eigen veiligheid  Slachtoffer laten zitten Kleding met bijtende stof verwijderen Spoelen met 
water, 30 minuten. Niet te koud.  
Welke eerste hulp verleen je wanneer iemand een vergiftiging via de luchtweg heeft?  
Let op gevaar Slachtoffer in frisse lucht brengen, geruststellen, in halfzittende houding brengen. 
Alarmeren.  
Welke soorten gif kan men via de spijsvertering binnen krijgen?  
Bijtend gif Niet bijtend gif Petroleumproducten  
Geef een voorbeeld van bijtend gif.  
Alle schoonmaakmiddelen  
Geef een voorbeeld van een niet bijtend gif.  
Medicijnen  
Geef een voorbeeld van een petroleumproduct.  
Lampenolie  
Welke eerste hulp verleen je wanneer iemand chloor gedronken heeft?  
Denk aan gevaar. Geruststellen. Slachtoffer een tot twee glazen water geven. Hij mag NIET BRAKEN. 
Deskundige hulp 112 Restant chloor mee, en/ of de verpakking.  
Wat gebeurt er wanneer je een bijtend gif ingeslikt hebt?  
Dit kan je slokdarm verbranden. Daarom mag je beslist niet braken.  
Welke eerste hulp verleen je wanneer iemand te veel medicijnen geslikt heeft?  
Denk aan de vijf punten 112 bellen. Verpakking en /of restant gif mee Als het slachtoffer 
overgegeven heeft moet dat ook mee. Slachtoffer mee.  
Wat kan er gebeuren als je teveel medicijnen ingenomen hebt?  
Je kan bewusteloos raken en je ademhaling kan stoppen.  
Welke eerste hulp verleen je wanneer iemand lampenolie gedronken heeft?  
Denk aan de vijf belangrijke punten Direct 112 bellen Restant gif en/ of de verpakking meegeven.  
Wat is het gevaar van het drinken van lampenolie?  
Dat het in de longen komt. Men kan dan een chemische longontsteking krijgen.  
Welke zijn de vijf belangrijke punten van de EHBO?  
1. let op gevaar  
2. ga na wat er gebeurt is en wat je slachtoffer mankeert  
3. stel je slachtoffer gerust en zorg voor beschutting  
4. laat alarmeren  
5. help op de plaats van het ongeval  
EINDE  
 
 

 


