
EHBO Domino 5 punten van EHBO 

DOMINO 5 PUNTEN 
 
 
 
 

In de EHBO werken we 
volgens een plan. Hoe 
heet dit plan? 

De 5 belangrijke 
punten 

Wat is punt 1? 

Let op gevaar 
 
 
 
 

Gevaar voor wie? Jezelf anderen en voor 
het slachtoffer. 

Wat is punt 2? 

Ga na wat er is 
gebeurd / wat iemand 
mankeert 
 
 

Hoe doe je dat? Praten, vragen aan 
slachtoffer, luisteren, 
kijken, ruiken, 
omstanders vragen 

Punt 3 is 

Geruststellen 
 
 
 
 

Hoe doe je dat? Praten, zeg wat je gaat 
doen, hand 
vasthouden, kleding 
netjes leggen 
enzovoort 

Wat is punt 4? 

Laat alarmeren 
 
 
 
 

Hoe doe je dat? Je wijst iemand aan Wat moet de melder  
doorgeven? 

Plaats ongeval. Juiste 
locatie. Wat er 
gebeurd is. Wat het 
slachtoffer mankeert. 
Hoeveel slachtoffers. 

Moet de melder terug 
komen? 

Ja  Waarom? 

Anders weet je als 
hulpverlener niet of er 
gemeld is. 
 
 

Wat is punt 5 Help het slachtoffer op 
de plaats van het 
ongeval 

Kan dit altijd? 

Nee, wanneer het 
gevaarlijk is voor het 
slachtoffer moet je het 
slachtoffer verplaatsen 
 

Hoe doe je dat? Met de Rautek- greep Einde 

 
EHBO Domino 5 punten van EHBO antwoord: 
1. DOMINO 5 PUNTEN  
2. In de EHBO werken we volgens een plan. Hoe heet dit plan? De 5 belangrijke punten  
3. Wat is punt 1? Let op gevaar  
4. Gevaar voor wie? Jezelf anderen en voor het slachtoffer.  
5. Wat is punt 2? Ga na wat er is gebeurd / wat iemand mankeert  
6. Hoe doe je dat? Praten, vragen aan slachtoffer, luisteren, kijken, ruiken,omstanders vragen  
7. Punt 3 is Geruststellen  
8. Hoe doe je dat? Praten, zeg wat je gaat doen, hand vasthouden, kleding netjesleggen enzovoort  
9. Wat is punt 4? Laat alarmeren  
10. Hoe doe je dat? Je wijst iemand aan,  
11. Wat moet de melder doorgeven? Plaats ongeval. Juiste locatie. Wat er gebeurd is. Wat het slachtoffer mankeert. Hoeveel slachtoffers  
12. Moet de melder terug komen? ja  
13. Waarom? Anders weet je als hulpverlener niet of er gemeld is.  
14. Wat is punt 5 Help het slachtoffer op de plaats van het ongeval  
15. Kan dit altijd? Nee, wanneer het gevaarlijk is voor het slachtoffer moet je het slachtoffer verplaatsen  
16. Hoe doe je dat? Met de Rautek- greep  
17. Einde  


