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Het pakket Kijkwijzer naar EHBO is didactisch materiaal bestaande uit kaarten 

met EHBO-simulaties voor het basis-, secundair en hoger onderwijs maar 

ook voor jeugdverenigingen, sportclubs, of eerstehulpopleidingen in diverse 

contexten.  

De inhoud is gebaseerd op internationale evidence-based richtlijnen EHBO en 

dient aanvullend gebruikt te worden bij reeds bestaand materiaal zoals hand-

boeken, DVD’s of websites waar kennis meestal centraal staat. De bundel 

kaarten wil vooral begeleiden in het aanleren van de juiste handelingen en 

denkwijzen in de meest voorkomende EHBO-situaties. 

Een handleiding geeft de noodzakelijke info om met de kijkwijzers aan de 

slag te gaan. Op die manier treedt de lesgever/begeleider op als coach om 

jongeren gericht aan het werk te zetten met Kijkwijzer naar EHBO. 

Door de opsplitsing in drie niveaus is de opbouw op inhoudelijk en didactisch 

vlak in leerlijnen opgesteld. Dankzij de vertaling naar het Frans en het Engels, 

komt dit leermiddel mee tegemoet aan onze onderwijscontext waar meer-

taligheid en anderstaligheid niet meer weg te denken is. Dit pakket is dan ook 

zeer educatief op het vlak van toegepaste EHBO-kennis en op het oefenen 

van vaardigheden in realistische settings.

Kristine De Martelaer studeerde af als licentiate LO aan de Universiteit Gent 

in 1989 en behaalde in 1997 haar doctoraat in de LO aan de Vrije Universiteit 

Brussel. Sinds 2001 is zij docente aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar 

onderzoek en onderwijs hebben te maken met didactiek van de bewegings-

vorming, EHBO, profi el en competenties van de leraar LO / sportvrijwilliger.

Veerle Van Raemdonck behaalde haar diploma van licentiate LO 

in 2001 aan de Katholieke Universiteit Leuven en doctoreert aan de Vrije 

Universiteit Brussel. Sinds 2004 is ze lector binnen de lerarenopleiding van 

de Erasmushogeschool Brussel, waar ze naast haar onderwijsopdracht ook 

onderzoek omtrent leerstrategieën voor CPR uitvoert.

Bart Soons behaalde in 2001 zijn diploma als licentiaat LO aan de Katholieke 

Universiteit Leuven en was verantwoordelijk voor aquatische activiteiten en 

reddend zwemmen / EHBO aan de Katholieke Universiteit Leuven tot 2007. 

Hij verzorgde eveneens opleidingen EHBO en reddend zwemmen voor de vzw 

Resq. Sinds 2008 is hij voor deze  vakken verbonden aan de Vrije Universiteit 

Brussel en de Universiteit Gent. 
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Nr Niveau Omschrijving Type kijkwijzer

0 A Algemene fiche basisprincipes eerste hulp K
1 A Steunen arm: driehoeksverband (vrije schouder) V
2 A Stoppen van bloedingen: drukverband T
3 A Veiligheid: Fiets gevallen op straat – Kookvuur – Val in zwembad K
4 A Lichte schaafwonden T 
5 A Snijwonden (bloedingen) T
6 A Bloedneus T
7 A Lichte brandwonden T
8 A Verstuiking vinger T
9 A Steken (bij) T

10 A Tekenbeten T
11 A Hondenbeet T
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12 B Inhoud EHBO-koffer K
13 B CPR: bewusteloosheid T
14 B CPR verslikking en verstikking T
15 B Veiligheid: CPR verslikking en verstikking K
16 B Grasmachine (i.f.v. gevaar amputatie) T
17 B Trampoline (zonder bescherming) T
18 B Auto-ongeval (gele jasjes + nek/rugletsel) K
19 B Slag op hoofd door botsing venster en sportongeval K
20 B Medicijnen/onderhoudsproducten K
21 B Hartinfarct T
22 B Polsbreuk met schaafwonde op hand T
23 B Verstuiking enkel T
24 B Ontwrichting schouder T
25 B Hyperventilatie T
26 B CPR: controle + alarmeren + hartmassage T
27 B CPR: volledig (controle + alarmeren + hartmassage & beademing) T
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28 C Stabiele zijlig V
29 C Halfzit V
30 C Evacuatietechniek (Rautek) V
31 C FAST-test V
32 C Bewusteloos + bloeding T
33 C Val van trap, nog bij bewustzijn T
34 C Inwendige bloeding T
35 C Stuk glas in hand T
36 C Alcohol / drugs T
37 C Hartinfarct, herhaling CPR T
38 C Ernstige breuken T
39 C Epilepsie T
40 C Allergische reactie K

K: Kennis
T: Toepassing
V: Vaardigheid



InteractIeve sImulatIes op 3 nIveaus In 3 talen
KIjKwIjzer naar eHBo 

DOEL

Het doel van dit pakket is gebruiksvriendelijk didactisch materiaal, met name kijkwijzers 
met  EHBO-simulaties, aan te bieden om met leerlingen basis-, secundair en hoger 
onderwijs te gebruiken in diverse contexten (opleiding, gezondheidsbeleid op school, 
jeugdbeweging, sportclub, …).

“Kijkwijzer naar EHBO” is als meertalig pakket een handig hulpmiddel in een omgeving 
die steeds ‘meertaliger’ wordt. EHBO, dat op jonge leeftijd kan aangeleerd worden, 
biedt hier ideale kansen. Zo kan zowel in als buiten de school de veiligheid en de 
basiscompetenties van hulpverlening breed gedragen worden in meerdere talen. 
Het thuismilieu wordt bij anderstalige leerlingen betrokken om via de kinderen 
hun Nederlands, Frans en Engels te oefenen. Dankzij de zelf opgedane kennis en 
vaardigheden kan het kind diverse aspecten van EHBO thuis doorgeven. 

Fiche nr. 0 is een fiche met de algemene basisprincipes van eerste hulp.
Fiche nr. 41 geeft de vertaling van enkele specifieke vaktermen.

We richten ons tot volgende instanties: 
•	 scholen, gemeenten, sportclubs, jeugdbewegingen, …
•	 opleidingsinstituten / universiteiten en hogescholen waar EHBO in het curriculum zit 

(verpleegkundigen, opvoeder, leraar, sportbegeleider, jeugdbegeleider, …)

INHOUD

Het materiaal is opgebouwd op basis van internationale evidence-based EHBO 
richtlijnen en dient als een aanvulling beschouwd te worden op reeds bestaand 
inhoudelijk materiaal zoals handboeken, DVD’s, websites, waar meestal het accent komt 
te liggen op de correcte technieken…. 
Het is een selectie van 40 kijkwijzers EHBO rond kennis (K), vaardigheden (V), maar 
vooral toepassen (T) op basis van situaties die zich vaak voordoen. 

Het materiaal is onderverdeeld in drie niveaus i.f.v. haalbare kennis en inzichten 
gebaseerd op een leerlijn van eenvoudig naar moeilijk zodoende correcte en leeftijds- 
of niveaugebonden vaardigheden te leren toepassen.

•	 Niveau A (8-12 jaar) zijn 12 kijkwijzers (nrs 0-11), waarbij nog geen sprake is van 
het gebruik van bepaalde producten maar er in de wondzorg enkel ‘spoelen met 
water’ wordt opgenomen. 

•	 Niveau B (12-18 jaar, secundair onderwijs) bevat 16 kijkwijzers (nrs 12-27) waarbij 
wel wordt ingegaan op de prioritair te gebruiken producten in diverse situaties. 
Het bevat ook meerdere scenario’s om aspecten van reanimatie te leren en er zijn 
tal van toepassingsoefeningen van ongevallen en aandoeningen voor een eerste 
hulpverlener. Het inschatten van risico’s in functie van de veiligheid, gekoppeld aan 
het herkennen van ernstige aandoeningen (veiligheid, inschatten van de situatie, 
112 bellen, hulp verlenen) staat hier dan ook centraal. 

•	 Niveau C (15-18 jaar, verdere specialisatie en 18+ hoger onderwijs) telt 13 
kijkwijzers (nrs. 28-40) die andere en tevens complexere situaties schetsen dan 
niveau B. Het is dan cruciaal om een weloverwogen keuze te kunnen maken inzake 
prioriteiten bij combinaties van aandoeningen en de ernstige aspecten eerst aan te 
pakken.

Deze instructiekaart bevat naast een overzicht van alle kijkwijzers ook enkele 
didactische tips, die voor de lesgever belangrijk kunnen zijn bij het begeleiden van 
EHBO simulaties met de kijkwijzers, alsook nuttige naslagwerken. Deze basiswerken 
blijven immers aangeraden om noodzakelijke kennis en inzichten in EHBO te verwerven. 
De lesgever moet namelijk vragen kunnen beantwoorden en zal dus zelf over voldoende 
(praktische) EHBO kennis moeten beschikken. Een EHBO-opleiding volgen is dus zeker 
aan te raden. 



demonsTreer	de	fasT-TesT.	
welKe aanDoenIng Kan je opsporen met Deze test?

Demonstrate the FAST test. Which illness can be recognised using this test?

Démonstration du test FAST. Quelle aff ection peut-on dépister avec ce test?

1 “laat uw tanden eens zien? glimlach eens?”
 “Can you show me your teeth? Can you smile?”

 “Montre-moi tes dents. Souris”

2 “sluit uw ogen en hef dan beide armen 
eens gelijk op.”

 “Close your eyes and try to raise both arms at the same time.”

 “Ferme les yeux et lève ensuite les deux bras en même temps“

3 “waar woont u? Hoe oud bent u? 
waarom bent u hier?”

 “Where do you live? How old are you? Why are you here?”

 “Où habites-tu ? Quel âge as-tu? Pourquoi es-tu ici ?”

Ik kijk of de mond recht staat, of er een mondhoek afhangt.

I check if the mouth is straight or if it is drooping on one side.

La bouche est-elle droite ou de travers ?

Ik kijk of beide armen ongelijk worden opgeheven.

I check if both arms are raised evenly.

Je regarde si les deux bras se lèvent simultanément.

Terwijl ik het slachtoff er enkele vragen stel, ga ik na of er 
eigenaardige spraak is.

By asking simple questions, I try to determine whether the 
person speaks clearly or not.

J’observe si la personne parle couramment ou non.

4 Indien er klachten zijn, probeer ik in te 
schatten hoelang die er al zijn. Indien 
er problemen zijn met één van deze 
functies moet je onmiddellijk reageren.

 In case of complaints I try to estimate when the problems 
started. Take action immediately if the person has a problem 
with any of these functions.

 Si la personne se plaint de quelque chose, j’essaye de savoir 
depuis combien de temps. En cas de problèmes d’une de ces 
fonctions, il faut réagir tout de suite.

welke aandoening?

Met de FAST-test ga je na of een slachtoff er een 
beroerte of hersenbloeding heeft of gehad heeft. 
Een beroerte kan zich soms voordoen zonder dat 
omstanders dit door hebben.

FAST = Face—Arms—Speak—Time

Een beroerte is ERNSTIG. Breng het slachtoff er in 
halfzittende houding (zie kijkwijzer 29), Controleer 
voortdurend bewustzijn en ademhaling en bel 112!

Which illness?

The FAST test is an easy way to recognise the most 
common signs of a stroke or a TIA. A stroke can occur 
without being noticed.

A stroke is serious! Put the victim in a half-sitting po-
sition (see chart 29). Check continually for breathing 
and consciousness and call 112!

Quel genre d’aff ection? 

En appliquant le FAST test, on contrôle si la victime a eu une 
attaque ou hémorragie cérébrale. Une attaque peut passer 
inaperçue.

Une attaque est très grave. Mets la victime en position semi-
assise (voir fi che29). Contrôle régulièrement l’état de conscience 
et la respiration. Appelez le 112 immédiatement.



Hoe Breng je een slacHtoffer In HalfzIttenDe HouDIng?
wanneer geBruIK je Deze HouDIng; wat zIjn De voorDelen?

wanneer mag je Deze HouDIng nIet geBruIKen; wat zIjn naDelen?

How to put a victim in a half-sitting position?
When is it best to use this position; what are the advantages?

When is it best not to use this position; what are disadvantages?

Comment mettre une victime en position mi-assise ?
Quand est-elle utilisée; quels en sont les avantages ?

En quels cas cette position est-elle interdite; quels en sont les désavantages ?

1 “Blijf rustig, ik blijf voor je zorgen. 
wat is je naam? wat voel je?”

 “Stay calm. I’ll take care of you.  
What’s your name? What are you feeling?”

 “Reste tranquille. Je vais m’occuper de toi.  
Quel est ton nom ? Que sens-tu ?”

Ik kniel rustig achter het 
slachtoffer	en	laat	het	slachtoffer	
comfortabel tegen mijn bovenbenen 
aanleunen. Ik zorg dat de romp 
van	het	slachtoffer	ongeveer	30°	
omhoog helt en ik blijf praten tegen 
het	slachtoffer...

I kneel behind the victim and I let the victim lean 
against my upper legs. I make sure the upper body 
is in a 30 degree angle and I keep talking to the 
victim...

Je m’agenouille derrière la victime et la laisse reposer 
sur mes cuisses. Je veille à ce que le corps de la 
victime	fasse	un	angle	supérieur	d’environ	30°	et	je	
continue à lui parler...

+ geBruIK / use / a utIlIser:

Comfortabele houding om te ademen:
- hartproblemen,
- aandoeningen aan het hoofd,
- trauma’s ter hoogte van de borst.

Vermindert afkoeling van het lichaam.

Zorgt voor geborgenheid.

Comfortable position for breathing during heart 
problems and head or chest injuries.

Keeps the body from cooling down.

Makes the victim feel more at ease.

Position confortable pour respirer en cas de 
problèmes cardiaques, traumatismes à la tête ou 
traumatismes thoraciques.

Diminue le refroidissement du corps.

Est sécurisant.

+ nIet geBruIKen / Do not use / contre InDIqué

Niet toepassen bij een bewusteloos slachtoffer en/of ademhalings-
stilstand. In dat geval controleer je bewustzijn en ademhaling!  
(zie kijkwijzer 13)

Niet toepassen bij nek- of rugletsel.
In dat geval stabiliseer je het hoofd. (zie kijkwijzer 33)

Do not use the half-sitting position when your victim is unconscious 
and / or in respiratory arrest. In this case you should check 
consciousness and breathing regularly!  
(See chart 13)

Do not use this technique when your victim might have a spinal 
injury! In this case you should stabilise the head!  (See chart 33)

Ne pas employer en cas d’évanouissement et/ou d’arrêt respiratoire.  
En	ces	cas-là	,	contrôle	la	respiration	et	si	la	victime	est	consciente	 
(voir	fiche	13).

Ne pas employer en cas de lésions de la nuque ou du dos.  
En	ce	cas,	stabilise	la	tête	(voir	fiche	33).



KevIn vInDt één van zIjn vrIenDen Bewusteloos op De gronD. BIeD Hulp.

Kevin finds a friend unconscious on the floor. Help him.

En entrant dans la salle de répétition, Kevin trouve son ami inconscient à terre. Aide-le.

2 “Hallo Bert?  
Hallo Bert!!”

 “Hello Bert? Hello Bert!!” 

	 “Allô	Bert	?	Allô	Bert	!”

3 “Help! Kan iemand me helpen?!”
 “Help! Can anyone help me?!”

 “Au secours ! Quelqu’un peut-il m’aider ?!”

1 Is de omgeving veilig?
 Is everything safe?

 Rien de dangereux aux alentours ?

 Schud zacht aan de schouders 
en roep luid.

 Gently shake his shoulders 
and shout loudly.

 Secoue-lui doucement l’épaule 
et parle fort.

 Roep om hulp en maak de luchtweg vrij. 

 Call for help and open the airways.

 Appelle de l’aide et dégage les voies respiratoires.

4 Ik kijk, luister en voel 
maximum 10 seconden naar 
ademhaling.

 I look for, listen to and feel for breathing 
during a maximum of 10 seconds.

 Je regarde, écoute et sens la respiration 
éventuelle	pendant	10	secondes	au	
maximum.

5a “Hallo! Ik ben Kevin peters 
en mijn vriend is bewusteloos 
...” 

 “Hello! My name is Kevin Peters and my 
friend is unconscious ...”

	 “Allô,	Je	suis	Kevin	Peters.	Mon	ami	a	perdu	
connaissance…”

a. BIj normale aDemHalIng

B. BIj aBnormale aDemHalIng

Ik bel 112 en blijf bij de bewusteloze 
persoon.

I call 112 and stay with my unconscious 
friend.

J’appelle	le	112	et	reste	près	de	la	personne	
inconsciente.

5B Ik bel 112 en start met cpr✽

 I call 112 and start CPR immediately.

	 J’appelle	le	112	et	commence	de	suite	la	RCP.

✽ Zie kijkwijzers 26 en 27 voor CPR.

 Check	charts	26	and	27	for	CPR	guidelines.

	 Consultez	les	fiches	nos	26	et	27	pour	la	RCP.

When breathing is normal / respiration normale

When breathing is not normal / respiration anormale

Hoofd kantelen

Kinlift



lInDa Is met Het spelen gevallen en Heeft een scHaafwonDe op Haar KnIe. Het BloeDt een Beetje.

Linda fell while playing and she has an abrasion on her knee. It is bleeding a bit.

En jouant au volley, Linda s’est écorché le genou en tombant. Elle saigne un peu.

1 “lien, gaat het?
 Ik was eerst mijn handen en 

zal dan je wonde verzorgen.”

 “Linda, are you all right? First I wash my 
hands and then I will take care of your 
wound.”

 “Ça va Linda ? Je me lave d’abord les mains 
et te soigne ensuite.”

2 “Ik spoel de wonde met 
lauw (proper) water, zodat 
het vuil uit de wonde kan 
komen.”

 “I clean the wound with tepid (clean) 
water and wash out the dirt.”

	 “Je	nettoie	la	plaie	à	l’eau	tiède	(propre)	
pour que la saleté puisse en sortir.”

3 “Ik droog je huid rond de 
wonde voorzichtig door te 
deppen.”

 “I dry the skin around the wound care-
fully by dabbing around it.”

 “Je sèche la peau autour de la plaie en 
épongeant doucement.”

4 “Ik leg er een proper 
(steriel) verband op dat 
niet pluist.”

 “I apply a clean (sterile) dressing that 
doesn’t lint.”

 “J’y appose un pansement bandage 
(stérile)	qui	ne	peluche	pas.”

 Zie ook kijkwijzer 12

 Check chart 12.

	 Voir	également	fiche	12

 Er moet zeker nog een volwassene naar 
de wonde kijken.

 An adult should check the wound.

 Il faut qu’un adulte regarde la plaie.

 Lien moet zeker naar de dokter als de 
wonde later van kleur verandert en er 
vocht uitkomt.

 If later on the wound gets moist and 
changes colour, Linda has to go see a 
doctor.

 Si par après la plaie change de couleur et 
suinte, Linda doit aller chez le médecin.

Is alles hier wel veilig?
Is everything safe here?

Pas de danger en vue ?



geef De BasIsprIncIpes van eerste Hulp.
Give the basic principles of fi rst aid.

Quels sont les principes de base des premiers soins ?

gevaar?

Danger?

Danger ?

omgang?

Contact?

Contact ?

expertise?

Expertise?

Expertise ?

Duidelijke instructies?

Clear instructions?

Instructions claires ?

aandoen wegwerphandschoenen voor hygiëne

Use rubber gloves for hygiene

Mettre des gants jetables pour l’ hygiène

wassen handen

Wash hands

Laver les mains
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