
TRIVIANT GEEL (uitprinten op geel papier) 

Vragen over Eerste Hulp - handelingen  

Iemand heeft en klein wondje, 

maar trekt wit weg, hij voelt 

zich niet goed. Met welke greep 

leg je hem op de grond?  

Met de rautekgreep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke eerste hulp verleen je 

aan een slachtoffer met een 

splinter in zijn hand?  

Slachtoffer laten zitten en met 

pincet de splinter eruit halen 

als dit gemakkelijk gaat. 

Wond ontsmetten en 

eventueel afdekken.  

 

Welke eerste hulp verleen je bij 

een brandwond?  

Water, water de rest komt 

later  

 

Welke eerste hulp verleen je 

wanneer iemand gestoken is 

door een wesp?  

Nat kompres op steekplaats 

leggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom leg je een bewusteloos 

slachtoffer in de stabiele 

zijligging?  

Om de ademhaling veilig te 

stellen.  

 

Welke eerste hulp verleen als 

bij iemand zijn blijvende een 

tand eruit gevallen of geslagen 

is?  

Geruststellen, mond 

schoonmaken, tand in melk of 

in speeksel en direct naar de 

tandarts  

 

Er is een slachtoffer dat niet 

reageert op aanspreken. Wat 

nu?  

Slachtoffer zachtjes aan de 

schouders schudden, 

ademhaling controleren, 

ademhaling aanwezig: 

stabiele zijligging en 

alarmeren.  

 

 

 

 

Welke eerste hulp verleen je 

aan iemand met een snee in zijn 

linkerwijsvinger?  

Geruststellen, laten zitten, 

gewond lichaamsdeel omhoog 

houden, steriel afdekken met 

een dekverband.  

 

Welke eerste hulp verleen je bij 

een bloedneus?  

Geruststellen, laten zitten, 

zachtjes snuiten, neus 10 

minuten dichtknijpen, 

slachtoffer in schrijfhouding 

zetten  

 

Welke eerste hulp verleen je bij 

een gebroken sleutelbeen?  

Geruststellen, laten zitten, 

steun en rust geven met een 

brede das, professionele hulp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke eerste hulp verleen je bij 

een gebroken onderbeen?  

Let op gevaar, geruststellen, 

slachtoffer laten zitten/liggen 

zoals je hem aantreft, steun en 

rust geven met een dekenrol, 

112 bellen  

 

Welke eerste hulp verleen je bij 

een gebroken onderarm?  

Geruststellen, laten zitten, 

steun en rust geven met een 

mitella, professionele hulp.  

 



Welke eerste hulp verleen je 

aan iemand met een 

schaafwond op de rechterknie?  

Geruststellen, laten zitten, 

wond schoonmaken, eventueel 

een huidsontsmettingsmiddel 

gebruiken, steriel afdekken 

met een dekverband 

 

 

 

 

 

Je vriendje heeft een flinke snee 

in zijn onderarm. Welke eerste 

hulp verleen je?  

Geruststellen, laten zitten, 

gewond lichaamsdeel omhoog 

houden, steriel afdekken met 

een (wond)snelverband.  

 

Je klasgenootje is gevallen met 

skeeleren en heeft een 

schaafwond op de muis van zijn 

rechterhand.  

Geruststellen, laten zitten, 

gewond lichaamsdeel omhoog 

houden, wond schoonmaken, 

eventueel een 

huidsontsmettingsmiddel 

gebruiken, steriel afdekken 

met een dekverband. 

 

Hoe luidt een goede melding 

voor een aanrijding van een 

fietsende jongen van 8 jaar die 

vermoedelijk zijn 

rechteronderbeen gebroken 

heeft?  

Bel 1-1-2, zeg je naam de 

plaats waar je bent en wie je 

nodig hebt. Je wordt 

doorgeschakeld, zegt de juiste 

plaats , wat er gebeurd is en 

wat hij mankeert.  

 

Hoe leg je een snelverband aan?  

Slachtoffer laten zitten, 

snelverband uit verpakking 

halen. Boven de wond openen 

en in één keer er op leggen. 

Met een zwachtel de ene zijde 

afdekken en met de andere 

zwachtel de andere kant , 

rolletjes naar elkaar toe 

rollen, knoopje niet op de 

wond. (Voordeur sluiten, 

achterdeur dicht en luiken 

sluiten) 

 

 

 
 


