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Dominospel  jeugd   
Start 

Punt 1 van de 5 punten 
is 

let op gevaar Iemand die lijkt te 
slapen en nergens op 
reageert is 
 

bewusteloos  
 

Een bewusteloos 
slachtoffer leg je in 
 
 

de stabiele zijligging  
 

Een ander woord voor 
ziektekiemen is 

Bacteriën  
 

Een gebroken arm doe 
je in 
 
 

een mitella  
 

Een ander woord voor 
steriel is 

bacterievrij  
 

Bij een bijtend gif geef 
je 
 
 

1 – 2 glazen water te 
drinken  
 

Iemand die flauw 
dreigt te vallen 

moet gaan liggen  
 

Het laatste punt van 
de 5 punten is 

help iemand op de 
plaats van het ongeval  
 
 

Als dat niet kan, sleep 
je hem weg met 

de Rautekgreep  
 

Iemand met een 
gebroken sleutelbeen 
geef je hulp door 
middel van 

een brede das  
 

Iemand met een 
bloedneus gaat 

in de schrijfhouding 
zitten  
 
 

Een ander woord voor 
vochtopnemend is 

hydrofiel  
 

Iemand met een 
gebroken been mag je 

niet verplaatsen  
 

Witte watten nemen vocht of bloed op  
 

Een uitgeslagen tand 
bewaar je 
 
 

in melk  
 

Iemand die niet meer 
ademt moet je 
 
 

direct gaan beademen  
 

In de lucht zit 

21 % zuurstof  
 

Een ander woord voor 
geraamte is 

skelet  
 

Het orgaan dat in de 
schedel is opgeborgen 
heet 
 

de hersenen  
 

Slagaders, haarvaten 
en aders zijn 
 
 

bloedvaten  
 

EIND 
 

  
 
 
 
 



Dominospel jeugd  
Start  
Punt 1 van de 5 punten is let op gevaar  
Iemand die lijkt te slapen en nergens op reageert is bewusteloos  
Een bewusteloos slachtoffer leg je in de stabiele zijligging  
Een ander woord voor ziektekiemen is Bacteriën  
Een gebroken arm doe je in een mitella  
Een ander woord voor steriel is bacterievrij  
Bij een bijtend gif geef je 1 – 2 glazen water te drinken  
Iemand die flauw dreigt te vallen moet gaan liggen  
Het laatste punt van de 5 punten is help iemand op de plaats van het ongeval  
Als dat niet kan, sleep je hem weg met de Rautekgreep  
Iemand met een gebroken sleutelbeen geef je hulp door middel van een brede das  
Iemand met een bloedneus gaat in de schrijfhouding zitten  
Een ander woord voor vochtopnemend is hydrofiel  
Iemand met een gebroken been mag je niet verplaatsen  
Witte watten nemen vocht of bloed op  
Een uitgeslagen tand bewaar je in melk  
Iemand die niet meer ademt moet jedirect gaan beademen  
In de lucht zit 21 % zuurstof  
Een ander woord voor geraamte is skelet  
Het orgaan dat in de schedel is opgeborgen heet de hersenen  
Slagaders, haarvaten en aders zijn bloedvaten  
EIND 
 
 


