
EHBO Huiswerkopdracht 

Dinsdag 28 november 2017 uitgevoerd 
 

Boek (schrijf niet op en in je boek ~ je leent het boek) 

 Hfd. 1 blz. 5 t/m 10 opnieuw bestuderen 
 Hfd. 2 blz. 11 t/m 16 opnieuw bestuderen 

 Hfd. 3 blz. 17 t/m 24 opnieuw bestuderen 
 Hfd. 4 blz. 25 t/m 32 opnieuw bestuderen 

 Hfd. 5 blz. 33 t/m 42 opnieuw bestuderen 
 Hfd. 6 blz. 43 t/m 48 opnieuw bestuderen 

 Hfd. 7 blz. 49 t/m 56 opnieuw bestuderen 
 Hfd. 8 blz. 57 t/m 63 bestuderen 

 www.ehboheld.nl bekijken 
 Bekijk de lijst met examenonderdelen op de website 

 
Werkboek (schrijf met potlood) (schrijf zo netjes/verzorgd mogelijk) 

 Controleer je ingevulde antwoorden op netheid, spelling, 
werkwoordspelling, zinsbouw. 

 Hoofdstuk 2: Blz. 5 oefenen en de verschillen tussen de 

snelverbanden uit je hoofd leren 
 Hoofdstuk 3: Blz. 8 oefenen 

 Hoofdstuk 4: Blz. 9 oefenen 
 BLZ. 14 EN 15: Teken af wat je al heel goed kunt! 

 
Eisen:  

 Werk ALTIJD zo netjes/verzorgd mogelijk (zie schrijfbriefje in je agenda) 

 Pas spelling en werkwoordspellingregels toe 

 De vijf belangrijke punten blijf je oefenen/onthouden 
 
 

Wat moet je (al) kunnen: 

Hoofdstuk 1: 
 Beschrijven wat EHBO is 

 Toelichten waarom zintuigen belangrijk zijn bij EHBO 
 De vijf belangrijke punten kennen in goede volgorde 

 

Hoofdstuk 2: 
 Een pleister plakken bij een gewricht of vingertop 

 Een wondsnelverband aanleggen 
 Een gerold snelverband aanleggen 
 De vijf belangrijke punten kennen in goede volgorde 

 
Hoofdstuk 3: 

 Je kunt de centralist van 112 duidelijke informatie geven 
 Je kunt de noodvervoersgreep van Rautek uitvoeren 
 Je kunt een wonddrukverband aanleggen 

 
Hoofdstuk 4: 

 Je kunt een slachtoffer van buik naar rug draaien 
 Je kunt de ademhaling van een slachtoffer controleren door de kinlift 

http://www.ehboheld.nl/


 Je kunt een slachtoffer in stabiele zijligging leggen 

 
Hoofdstuk 5: 

 Je kunt een pincet gebruiken 
 Je weet hoe je iemand met een bloedneus moet behandelen 
 Je weet hoe je een teek verwijdert 

 Een onderkoeld slachtoffer opwarmen 
 Een oververhit slachtoffer afkoelen 

 
Hoofdstuk 6: 

 Je kunt een steunverband bij de enkel aanleggen 

 Je kunt een steunverband bij de pols aanleggen 
 Je kunt een dekenrol aanleggen 

 
Hoofdstuk 7: 

 Je kunt vertellen hoe te handelen bij een vergiftiging 

 Je kunt vertellen hoe te handelen bij oor-, neus- en oogletsel 
 Je kunt vertellen hoe te handelen bij brandwonden 

 
Verbanden: 

 Je kent de namen van de verbanden uit je verbandtrommel 
 
 

5 punten EHBO 
1. Let op gevaar! 

2. Ga na wat er is gebeurd en kijk daarna wat het slachtoffer 
mankeert! 

3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting! 
4. Zorg voor professionele hulp! 

5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit! 


