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1. Belang van het thema 

 
 

 

Eerste hulp bij ongelukken (EHBO) is hulp die door leken kan geboden 
worden in afwachting van professionele hulp. 

 
 

Blijft er een probleem bestaan, kan men altijd de huisarts contacteren. De 
taak van de huisarts is in eerste instantie een aanspreekpunt te zijn voor 

problemen. Hij weet van heel veel dingen wat en kent de patiënt en zijn 
omgeving. Hij is daarom de coördinator van alle benodigde zorg voor de 

patiënt. 
De huisarts handelt voor 90% de voorgestelde problemen zelf af, de 

overige 10% verwijst hij door naar een andere (gespecialiseerde) 
hulpverlener. 

 
 

Is de huisarts niet bereikbaar, kan men steeds beroep doen op een arts 

van wacht. 
 

 
Deze avond wil ik jullie een paar tips en weetjes meegeven. 

Correct en snel reageren voorkomt vaak erger, en kan soms de 
tussenkomst van een arts overbodig maken.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



2. Basisprincipes 

 
 

 

Bij het verlenen van EHBO dient rekening te worden gehouden met vier 
belangrijke punten: 

 
1.  Eigen veiligheid: Let op gevaar. Zorg ervoor dat je zelf, omstanders en 

het slachtoffer geen gevaar lopen 
 

2.  Beoordeling van het slachtoffer: Ga na wat er gebeurd is en daarna 
wat iemand mankeert. Vraag aan het slachtoffer of de omstanders wat er 

is gebeurd of kijk wat er is op te maken uit de situatie ter plaatse. 
Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting tegen hitte of koude..  

 
3. Zorg voor professionele hulp. Laat een omstander het alarmnummer 

bellen en laat onderstaande punten doorgeven. Vraag de beller daarna 
terug te komen, zodat u zeker weet dat er is gebeld. 

De volgende informatie is voor de hulpdiensten van belang: 

welke hulpdienst nodig is (ambulance)  
plaats waarheen de hulp moet komen  

wat er gebeurd is  
aantal slachtoffers  

de vermoedelijke leeftijd  
wat het slachtoffer mankeert. Vermeld ook expliciet of er een 

reanimatie plaatsvindt  
 

4. Eerste hulp verlenen tot het niet meer nodig is, of tot er 
gespecialiseerde hulp is. Help het slachtoffer op de plaats waar deze is 

aangetroffen. Door een slachtoffer onnodig te verplaatsen, kan zijn 
toestand verslechteren. Verplaats een slachtoffer alleen, indien er sprake 

is van acuut gevaar. 
 

 

Speciale aandachtspunten bij kinderen: 
 

- blijf kalm 
- geef voldoende uitleg, aangepast aan de leeftijd van het kind 

- roep indien nodig deskundige hulp in (huisarts, 100) 
- laat het kind niet alleen 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alarmnummer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambulance
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reanimatie


3. Wondzorg 

 
De huid beschermt ons lichaam tegen indringers. Daarom verdient elke 

wonde de nodige verzorging. Het vermijdt dat de wonde aangetast wordt 

en nog meer schade oploopt. Een besmette wonde vertraagt het 
genezingsproces, verhoogt de kans op littekens en kan een infectie 

verspreiden. 
 

Een bloedende wonde moet eerst gestelpt worden door er minstens vijf 
minuten op te drukken. Men kan ook het lidmaat in hoogstand brengen.  

 
De wondverzorging bestaat uit drie stappen 

Het reinigen is het allerbelangrijkst bij de wondzorg. Een goed gereinigde 
wonde geneest meestal vanzelf. 

 - Spoel eerst alle vuil weg onder stromend water.  
- Maak de wonde schoon met een wateroplossing. 

-Vertrek steeds vanuit het centrum van de wonde naar de 
buitenzijde toe. Doe dit deppend, om pijn te vermijden. 

 

Het ontsmetten van wonden zorgt ervoor dat ziektekiemen uitgeschakeld 
worden.  Beste ontsmettingsmiddelen zijn waterige oplossingen en kleurt 

de wonde niet.  
 

- Gebruik zeker geen watten om te ontsmetten, dit blijft in de wonde 
kleven. 

 
- Voorzichtig in de buurt van de ogen. 

 
Een afgedekte wonde beschermt de wonde tegen vuil. 

 - Kleine wonden kan u bloot laten. Ze genezen goed als er lucht bij 
kan. 

 - Ververs het verband dagelijks.  
  

U raadpleegt best een arts: 

 - Bij een ernstige bloeding die niet stopt 
 - Bij een diepe snijwonde 

 - Bij een bijtwonde 
 - Als er kwetsbare plaatsen geraakt zijn 

- 
 

 Bij tekenen van ontsteking: roodheid, zwelling warmte en pijn rond de 
wonde 

 
Tetanus 

 
Tetanusbacillen zijn vooral aanwezig in aarde, roest en mest. Ze 

veroorzaken tetanus of klem. Alleen wie gevaccineerd is, is volledig 
beschermd tegen de ziekte. Hiervoor moet u om de tien jaar ingeënt 



worden. Kinderen krijgen die vaccinatie via Kind en gezin en het medisch 

schooltoezicht. Rond de leeftijd van 15 jaar krijgen ze nog een herhaling, 
zodat ze in orde zijn tot hun 25. 

 

Blaar 
 

Een blaar ontstaat door aanhoudende druk of wrijving op een plek die dit 
niet gewend is, en waar de huid dik en weinig beweeglijk is. 

Een rode, branderige huid is een voorbode van een blaar. Houdt de druk 
aan dan zal de blaar zich uitbreiden: de bovenste huidlagen scheuren zich 

van elkaar los waardoor er zich een holte ontstaat die zich met vocht vult. 
Soms scheurt de blaar zodat het vocht er uitvloeit. Hierdoor ontstaat een 

wonde die makkelijk kan ontsteken. 
 

Eerste hulp 
- Niets doen is  de beste behandeling: als de druk of wrijving die de blaar 

veroorzaakt heeft, stopt, verdwijnt de blaar spontaan. 
- Door de blaar dicht te laten, kan ze niet besmetten. Eventueel kan u de 

blaar afdekken met een speciale wondpleister. 

- Opengescheurde blaren moeten steeds goed gereinigd worden met een 
wateroplossing. Gedurende enkele dagen brengt u best een beschermende 

wondpleister aan (bv:second skin). Deze beschermende laag kan enkele 
dagen op de blaar blijven en houdt bacteriën tegen. 

 
 

Brandwonden 
 

Brandwonden worden ingedeeld in drie graden 
- Eerste graad: de huid is droog, rood en pijnlijk, maar vertoont geen 

blaren. Ze zal spontaan herstellen zonder littekenvorming. 
- Tweede graad: De hele opperhuid is beschadigd. Er komen blaren voor. 

Omdat de lederhuid niet geraakt is, zal de huid na twee weken herstellen. 
- Derde graad: De hele huid is verbrand. Doordat de diepere lagen, waarin 

de zenuwen liggen, aangetast zijn, is er geen pijngevoeligheid meer. De 

huid verkleurt geelwit tot bruinzwart. Dit type verbranding geeft steeds 
littekens. 

 
 Brandwonden zijn gevaarlijk. 

  - Er kunnen infecties ontstaan 
  - Het lichaam kan uitdrogen door het grote vochtverlies 

  - Ze hebben ook ernstige psychische gevolgen. 
 

   
Eerste hulp 

- Haal het slachtoffer onmiddellijk weg van de bron.  Als de kleding vuur 
gevat heeft, dekt men het slachtoffer af, rolt het over de grond of blust 

het met water. Kleding die niet aan de huid hangt, kan verwijderd worden, 
hangt deze vast, loopt u kans de huid mee te trekken. 



- Koelen is zeer belangrijk: Het verlicht de pijn en gaat het nabranden 

tegen. Zo worden de diepte van de wonde en de zwelling beperkt. Koel 
met zacht stromend, liefst lauw water. 

- Een droge wonde kan je gewoon open laten of insmeren met 

brandwondenzalf. 
- Een open wonde wordt best eerst gereinigd en nadien ingesmeerd met 

brandwondenzalf. 
- Blaren laat je toe, ze mogen niet opengeprikt worden omwille van 

besmettingsrisico. 
 

 Je gaat best langs bij een arts: 
  - bij verbrandingen aan hoofd, hals, handen en voeten 

  - bij verbrandingen groter dan een handpalm 
  - als de wonde infecteert 

- bij verbranding door chemische producten (neem het product mee naar 
de arts) 

- Bij mogelijke inwendige verbranding, door het inademen van stoom of 
hele lucht. 

 

 
Bijtwonden 

 
Bijtwonden zijn zeer vuile wonden omdat in het speeksel van mensen en 

dieren heel wat microben zitten. 
 

Eerste hulp 
 - Druk op de wonde om de bloeding te stelpen 

 - Was de wonde uit met een wateroplossing 
 - Dek de wonde steriel af. 

 - Ga best langs bij een arts om de wonde te laten controleren. 
 

Snijwonden 
 

Een snijwonde wordt veroorzaakt door een scherp voorwerp. De 

samenhang van de huid wordt verbroken en bloedvaten worden 
doorgesneden, wat een bloeding veroorzaakt. 

 
Eerste hulp 

- Snijwonde afdrukken om bloeding te stelpen.  
- Wonde reinigen 

- wonde afdekken met een steriel verband 
 

Je gaat langs bij een arts: 
- als de wonde ver openstaat 

- als er vreemde voorwerpen inzitten 
- Bij wonden op esthetische plaatsen 

Splinter 
  



Een splinter is een dun stukje hout, metaal of glas dat in de huid steekt 

 
Eerste hulp 

 - Ontsmet de huid 

- Tracht de punt van de splinter met een pincet vast te nemen en hem er 
recht uit te trekken 

- Reinig de plaats waar de splinter zat. 
- Dek de wonde af en controleer dagelijks op ontstekingsverschijnselen. 

 
 Raadpleeg een arts als 

  - de splinter niet kan verwijderd worden 
  - de splinter in het oog of gezicht zit. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



4. Bloedingen 

 
Uitwendige bloedingen zijn het gevolg van een verwonding van de huid 

waarbij de onderliggende bloedvaten beschadigd zijn. Inwendige 

bloedingen zijn uitwendig niet zichtbaar, maar mogen zeker niet uit het 
oog verloren worden. Deze kunnen voorkomen bij bv een stomp trauma in 

de buik. 
Bij bloedverlies kan een ader of een slagader geraakt zijn. Het verschil 

merkt men doordat bij het raken van de slagader het bloed met 
regelmatig ritme uit de wonde sijpelt. 

 
Eerste hulp: 

- Leg de gewonde op de grond 
- Hou het lichaamsdeel met de wonde omhoog, zodat de zwaartekracht de 

bloedstroom naar de wonde vermindert. 
- Stelp de bloeding door gedurende tien minuten met een steriel verband 

te drukken op de plaats van de wonde. 
- Vreemde voorwerpen mogen niet verwijderd worden/ 

- Is de bloeding niet te stelpen, te groot, of het slachtoffer wordt onwel, 

verwittig dan een arts. 
 

Neusbloeding 
 

Een bloedneus is meestal het gevolg van een gesprongen bloedvaatje. Dit 
kan zich vooraan of achteraan in de neus voordoen. In het eerste geval 

loopt het bloed uit de neus, in het tweede loopt het in de keel. 
Een neusbloeding lijkt dramatisch, maar de verloren hoeveelheid bloed is 

te verwaarlozen. 
 

Oorzaken: 
 

 - te hard snuiten 
 - neuspeuteren of een wondje in de neus 

 - vreemd voorwerp in neus 

 - een slag op de neus 
 - warmte 

 
Eerste hulp 

 
- Probeer kalm te blijven. Paniek zorgt voor een hogere bloeddruk, die 

dan weer een ergere bloeding tot gevolg heeft. 
- adem door de mond en probeer zeker niet te snuiten 

- leun voorover zodat het bloed niet in de keel terecht komt. Is dit wel het 
geval, probeer het dan uit te spuwen. Bloed verteert zeer slecht en geeft 

nadien veel maaglast. 
- Druk zonder onderbreking, gedurende tien minuten, net boven de 

neusschelpen (het zacht gedeelte van de neus) de neus dicht met duim en 



wijsvinger. Door de druk zal zich een stolsel op het beschadigde 

bloedvatje. 
- Herhaal dit zonodig, indien dan geen beterschap, verwittigt men een 

arts. 

- Steek geen watten of compressen in de neus. Dit geeft onvoldoende 
druk en zo loopt het bloed zeker in de keel. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



5. Bot-, gewrichts-en spierletsels 

 
Bot-, gewrichtsletsels zijn meestal het gevolg van  

 - een stoot of slag, een val of een plotse draai 

 - een overbelasting 
 - botontkalking 

 
Een breuk is een geheel of gedeeltelijk gebroken bot. Meestal kan met het 

lichaamsdeel niet meer bewegen, en treedt er zwelling op. Een breuk kan 
ook gepaard gaan met een vreemde stand van het lichaamsdeel, het 

horen kraken van bot en/of abnormale beweeglijkheid. Bij een open 
botbreuk is er uitwendige wonde ter hoogte van de breuk. 

 
Een verstuiking ontstaat door een verkeerde beweging van het gewricht. 

Hierdoor raakt het gewricht overbelast. Kleine bloedvaatjes in de huid 
raken beschadigd. Zo kan het bloed uit de bloedbaan en verspreidt het 

zich in het onderhuidse weefsel. Dat zwelt op en vormt een blauwe plek. 
 

Een scheur in de gewrichtsbanden wordt meestal pas na enkele dagen 

gesteld. De pijn, zwelling en spierspanning zorgen ervoor dat de 
symptomen gemaskeerd worden. Dit heeft weinig invloed op de 

behandeling. 
 

Bij een ontwrichting is de gewrichtskop uit de gewrichtspan geschoten. 
Het gewrichtsvlies, gewrichtskapsel en gewrichtsbanden zijn gescheurd. 

Het gewricht heeft een abnormale stand, en kan niet meer gebruikt 
worden. 

 
Eerste hulp: 

 - Ga na of het lidmaat nog kan bewegen. 
-  Bij lidmaten in abnormale stand: geef steun en rust aan het getroffen 

lidmaat, probeer bewegingen te vermijden en ga zo snel mogelijk naar de 
dokter (of verwittig 112) 

- Stelp uitwendige bloedingen en dek de wonde steriel af 

- Koel het lidmaat om zwelling tegen te gaan. Bij gebruik van een 
coldpack steeds een handdoek gebruiken om vrieswonden te voorkomen. 

- Neem een pijnstiller 
 

U hoeft niet naar een arts als: 
 - u het lidmaat nog kan gebruiken 

 - de zwelling gering is 
 - de pijn draaglijk is 

 - er geen blauwe plekken zijn 
 

Dan heeft u een verstuiking.  Men legt best een steunverband aan, neemt 
regelmatig een pijnstiller, legt regelmatig ijs. Bewegen mag binnen de 

pijngrenzen. (gebruik zo nodig krukken). 
Normaal kan men binnen de twee weken normale activiteiten hervatten.  



 

U neemt best wel contact op met een arts als: 
 - het lidmaat een abnormale stand vertoont 

 - u vreest voor een breuk, u kan het lidmaat niet meer gebruiken 

 - de pijn en zwelling na enkele dagen nog steeds aanzienlijk is 
 

 
Spierletsels ontstaan door: 

 - langdurige spierinspanningen 
 - overbelasting door slechte houding 

 - bruuske bewegingen 
 

Een spierkramp is een pijnlijke hevige spiersamentrekking als gevolg van 
plaatselijk zuurstoftekort. Bij het betasten van de spier voelt ze hard en 

pijnlijk aan.  
 

Een spierscheur is een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de 
spiervezels als gevolg van een plotse of bruuske beweging. Bij het 

scheuren ontstaat er plots hevige pijn. Op de plaats van de scheur kan 

men een holte of een inkeping voelen. 
 

Een spierverrekking is een kwetsuur waarbij de spiervezels uitgerokken 
worden. Er is echter geen scheur. Tijdens een inspanning ontstaat er 

plotse pijn, die zich situeert over de hele spier. Er is geen zwelling of 
bloeduitstorting.  

 
Eerste hulp: 

 
 Koel het lidmaat 

 Leg het lidmaat omhoog om zwelling te verminderen 
 Leg een drukverband aan 

 
Ga naar de arts als 

 

 - er geen beterschap is na enkele dagen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



6. Kleine ongemakken 

 
Oogirritatie 

 

Oogirritatie is een branderig, jeukend en:of schurend gevoel met tranende 
en:of rode ogen.  Dit kan tal van oorzaken hebben: allergie, infectie, stof, 

zand, rook, wind, … 
Het is belangrijk dat u weet wat er gebeurd is (slag tegen oog, stofje in 

oog, …) en wat de klachten zijn. 
 

Wat kan u zelf doen: 
- Bij een vuiltje in het oog, trekt u met duim en wijsvinger de oogleden 

van elkaar. Kijk naar boven en naar beneden. Als je het vuiltje ziet, veeg 
het dan weg met de tip van een propere zakdoen. 

- raakt het er niet uit, spoel dan het oog met lauw stromend water.  
- Dek het oog af met een verband en hierover nog een zakdoek. Zo kan 

het kind niet in het oog drukken of wrijven. 
 

Wanneer naar een arts? 

- als men slechter zit 
- als het oog dichtgeplakt is, rood doorlopen of veel pijn doet 

- als het vreemd voorwerp niet verwijderd werd met spoelen  
 

 
Tandletsels 

 
De tand staat los 

- Niet proberen terug te duwen, zo snel mogelijk naar een tandarts 
 

De tand is eruit: 
-Een tand van een blijvend gebit kan teruggeplaatst worden. Dit moet zo 

snel mogelijk na het trauma gebeuren. Neem de tand bij de kroon vast, 
spoel hem eventueel met melk of met speeksel af. Plaats hem terug. 

- Lukt dit niet, bewaar dan de tand in melk, of in de mond, zodat hij niet 

uitdroogt, en raadpleeg een tandarts. 
- Doe dit nooit met een melktand, daarmee kan je de nieuwe blijvende 

tand beschadigen. 
 

 
Tekenbeet 

 
Een teek is een klein, zwart spinachtig diertje dat de grootte heeft van een 

speldenkop. Hij zit in lage vegetatie (weides, grassen, bossen, …). De teek 
zet zich vast aan de huid van de gastheer (mens of dier) en zuigt bloed. 

Een teek kan tot 11mm groot worden. Als hij volgezogen is, maakt hij zich 
los. 

 



De ziekte van Lyme is een infectieuze aandoening die je kan oplopen door 

een besmette teek. Gelukkig zijn slechts 10% van de teken besmet. Ben 
je toch besmet, kan de ziekte op een efficiënte manier met antibiotica 

behandeld worden. Daarom hoeft niet iedereen die door een teek gebeten 

wordt, antibiotica nemen. 
 

Eerste hulp 
- Verwijder de teek meteen. Gebruik hiervoor een speciaal pincet. Grijp de 

teek zo dicht mogelijk bij de huid vast. Trek hem voorzichtig uit de huid. 
Zorg dat u de teek niet plat knijpt. Als er nog een stukje achterblijft, kan 

dit gaan zweren.  
-Verdoof of ontsmet de teek niet vooraf, anders spuwen ze zeker extra gif 

in de wonde. 
- Ontsmet de wonde en kijk deze regelmatig na op ontsteking. 

  
 

Insectenbeten 
  

Niet de beet van een insect, maar het gif dat daarbij vrijkomt, zorgt voor 

jeuk, pijn of zwelling. Over het algemeen blijven de gevolgen beperkt tot 
een plaatselijke reactie. 

 
Eerste hulp 

- Koel de steekplaats af met koude water of ijs. Koude zorgt ervoor dat de 
bloedvaten samentrekken en gaat zo de verspreiding van het gif tegen. 

- Verwijder de angel. Probeer deze eruit te halen met een pincet of de 
platte kant van een mes. 

- Reinig de wonde en ontsmet deze nadien. Gebruik geen azijn of 
prikkelende producten. 

- Men kan jeukwerende zalven gebruiken, maar smeer deze nooit in een 
open wonde. Dit gaat irriteren en veroorzaakt infecties. 

 
U neemt best wel contact op met een arts als 

 - men in de mond of keel gestoken is. 

- men gekend is met overgevoeligheid, men last krijgt van benauwdheid 
of jeuk over het hele lichaam. 

 - de steekplaats na een paar dagen rood en gezwollen blijft. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



7 Een kindvriendelijke huisapotheek 

 
- koortsthermometer 

 

- koortswerende en pijnstillende medicatie 
 

- een fysiologische zoutoplossing om de neus te reinigen 
 

- middel tegen diarree 
 

- ontsmettingsmiddel 
 

- zalf tegen jeuk en beten 
 

- verbandmateriaal:  
 Kleefpleister 

 Wondpleister, in verschillende maten 
Steriele compressen om wonden te reinigen, te bedekken en te 

beschermen 

 Windel 
 

- tekenpincet 
  

- luizenkam 
  

- een schaar en een fijn pincet 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



8.Ademhalingsproblemen 

 
Hyperventilatie 

 

Wie hyperventileert, haalt onnodig snel en diep adem. Hierdoor komt er 
meer zuurstof in het bloed en ademt men teveel koolzuurgas uit. Dit 

veroorzaakt tal van vervelende klachten, waardoor de aanval vrij 
beangstigend is. Toch is hyperventilatie niet echt gevaarlijk, het brengt 

zeker geen blijvende schade toe aan organen. 
 

Symptomen 
 

- benauwd gevoel, kortademigheid 
- hartkloppingen 

- duizeligheid, raar gevoel in hoofd 
- tintelingen in armen en benen. 

 
Oorzaken 

 

- stress, spanningen, angsten 
- bepaalde omstandigheden, bv; drukte, veel mensen bij elkaar, … 

- pijn 
- zware lichamelijke inspanning 

 
Eerste hulp 

 
- rustiger ademen: dit is meestal niet zo makkelijk, omdat een aanval 

meestal gepaard gaat met paniek.  Men kan best de ademhaling tellen, of 
zelf mee ademen. 

- hulpmiddelen: in een zak, die men voor neus en mond houdt, ademen 
 

Als de aanval niet binnen het half uur betert, kan men best een arts 
raadplegen. 

Moesten er meermaals aanvallen voorkomen, kan men ook 

ademhalingskiné gaan volgen. 
 

 
 

Vreemd voorwerp 
 

In de keel:   
 

Sommige voorwerpen worden ingeslokken en komen er op de natuurlijke 
manier weer uit. Maar soms blokkeert het de ademhalingswegen. 

Wanneer het kind niet meer kan ademen, huilen, spreken of blauw 
aanloopt, moet onmiddellijk ingegrepen worden. 

   
Eerste hulp: 



 

- Kleine kinderen kan men op hun buik op de knie leggen, waardoor het 
hoofd het laagste punt van het lichaam is. Men slaat dan vijfmaal met de 

palm van de hand tussen de schouders; 

- Bij grotere kinderen of volwassenen past men het Heimlich-maneuver 
toe. Men gaat achter het slachtoffer staan en slaat de armen om het 

lichaam, ter hoogte van de navel. Met de ene hand maakt men een vuist 
en die plaatst men in de maagstreek, tussen de onderste ribbenbogen in 

de buik. De andere hand plaatst men op die vuist en men trekt met beide 
handen schuin omhoog naar u toe. 

  - Indien geen resultaat, verwittig de hulpdiensten. 
 

 
In de neus 

 
Voorwerpen in de neus zorgen voor een raar ademgeluid.  Een groen-gele 

afscheiding wijst op een voorwerp dat al langer ter plaatse is. 
   

Eerste hulp 

 
- Indien het voorwerp goed zichtbaar is, probeert men het te verwijderen 

met een pincet. 
- Zit het toch te diep, vraag dan om de neus snuiten terwijl niet-verstopte 

neusgat dichtgeknepen wordt 
 

 
 

Valse kroep 
 

Valse kroep is een ontsteking van de keel (stembanden, luchtpijp, grote 
luchtweg) door een virus dat een zwelling van de stembanden 

veroorzaakt. Het komt meest voor bij kinderen jonger dan vijf jaar. 
 

Kenmerken 

 
- Luide, droge, blaffende hoest 

- Heesheid 
- goed hoorbare ademhaling 

- wordt vooral ’s nachts erger 
- gaat niet altijd met koorts gepaard 

- Het kind heeft het gevoel te stikken en is daardoor angstig. Dit verergert 
nog bij huilen of opwinding. 

 
Eerste hulp 

 
- Neem het kind mee in een vochtige warme ruimte en maak stoom.  

- Probeer het kind gerust te stellen, neem het op de schoot. 
- Kinderen die ermee gekend zijn, kunnen ook aerosollen. 



9. Bewustzijnsstoornissen 

 
Flauwte 

 

Wie flauwvalt, verliest voor korte tijd het bewustzijn. Er is tijdelijk een 
verminderde bloedtoevoer naar de hersenen en de hartslag vertraagt. 

Hierdoor wordt men onwel. 
 

Oorzaken: 
 

- emoties 
- angst of spanning 

- erge pijn 
- zich in een warme omgeving bevinden 

- plots rechtkomen na lang stilgezeten te hebben 
 

Eerste hulp 
 

- leg het slachtoffer op de rug met de benen omhoog 

- bij warmte: maak spannende kledij los, neem koude washandjes om af 
 te koelen 

- Zo slachtoffer bijkomt, laat hem dan tien minuten liggen, en laat hem 
dan geleidelijk aan rechtkomen 

- als het slachtoffer niet bijkomt, roep dan een arts 
 

 
Hersenschudding 

 
Een hersenschudding is het gevolg van een zware klap op het hoofd, 

waardoor de hersenen binnenin de schedel door elkaar geschud worden . 
 

Kenmerken: 
 

- men raakt even bewusteloos, 

- nadien is men suf 
- hoofdpijn 

- misselijkheid en braken 
 

Eerste hulp 
 

- Zorg dat het slachtoffer een veilige houding aanneemt 
- vermijdt lawaai en fel licht 

- roep een arts bij 
 

Nota: Een helm is niet alleen nuttig als je kind gaat fietsen, ook in het 
fietsstoeltje is het zeer aangewezen. 

 
 



 

Zonneslag 
 

Een zonneslag ontstaat door een ontregeling van het warmtecentrum in 

de hersenen als gevolg van directe zonnestralen op  het hoofd. De 
lichaamswarmte en de warme van buiten kunnen niet afgevoerd worden. 

 
Kenmerken: 

 
Rood aangezicht 

Snelle hartslag 
Hoofdpijn  

Duizeligheid en braken 
 

Eerste hulp 
 

- Ga direct uit de zon, liefst in de schaduw 
 maak spannende kledij los,  

- probeer het slachtoffer af te koelen: koude washandjes op voorhoofd, in 

de lies, op de rug 
- Laat water drinken met kleine slokjes 

 
 

Koortsstuipen 
 

Sommige kinderen krijgen bij hoge koorts last van stuipen. Dit lijkt op een 
epileptische aanval. Het wordt veroorzaakt door een plotse storing in de 

hersenen door de snelle stijging van de lichaamstemperatuur. . Als je kind 
dit eenmaal gehad heeft, bestaat de kans dat dit zich herhaalt. Hoe ouder 

ze worden, hoe minder dit voorkomt. 
 

Kenmerken: 
 

- wegdraaiende ogen 

- plotse bewusteloosheid 
- verkramping en onregelmatig schokken van armen en benen 

- bleke of blauwachtige gelaatskleur 
 

Eerste hulp: 
 

- veilige houding, liefst op een deken op de grond, zodat het kind niet kan 
vallen of zich pijn doen 

- koorts doen zakken: kleren uitdoen, suppo geven (liefst niets in mond 
steken, kans op verslikken), evt opfrissen met lauw water. 

- als de aanval langer dan 10 minuten duurt of het kind is er niet mee 
gekend, verwittig je best een arts 

   



Hoewel koortsstuipen angstaanjagend zijn, zijn deze meestal ongevaarlijk. 

De stuipen duren minder dan tien minuten, nadien is het kind suf en 
slap,maar dan recupereert het stilaan. Meestal komen ze voor bij virale 

aandoeningen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



10. Vergiftiging 

 
Een vergiftiging is het resultaat van het innemen van een bepaalde 

hoeveelheid giftige stof, zoals: 

- een vloeistof (oa: schoonmaakmiddelen, ontstoppers, …) 
- een vaste stof (oa. Geneesmiddelen, drugs, planten, …) 

- gassen (oa. Uitlaatgassen, co, …-) 
 

Een vergiftiging kan op verschillende manieren plaatsvinden: 
- via het spijsverteringsstelsel 

- via de slijmvliezen (ogen, mond, keelholte) 
- door inademing, vnl. gassen 

- door contact met de huid 
- door inspuiting 

  
Dikwijls kan je dit afleiden uit de omgeving van het slachtoffer 

- tuin: planten, sproeimiddelen 
- kelder, garage: verstikkende gassen of producten 

- keuken: schoonmaakmiddelen 

- badkamer: CO, geneesmiddelen 
 

Hoe herken je een vergiftiging? 
 - bewustzijnsstoornissen 

 - ademhalingsproblemen 
 - abnormale pols 

 - stuipen 
 - vreemde geur 

 - buikkrampen 
 - … 

 
Algemene maatregelen: 

- Zorg voor je eigen veiligheid. Bv. Co-intoxicatie, intoxicatie met  
sproeimiddelen, …, zodat je zelf niet in contact komt met het produkt. 

- Probeer het slachtoffer niet te laten braken. Laat ze ook geen melk of 

water drinken. (kans op verslikking) 
- Contacteer het antigifcentrum (070/245245) en probeer zo gedetailleerd 

mogelijk informatie door te geven (welk product, verpakking, hoeveelheid, 
tijdstip van inname, leeftijd van slachtoffer, …). Verwittig evt. ook de 100 

(112) 
- Bij inademing van stoffen: zorg voor verse lucht- Bij vergiftiging via de 

huid: spoelen met lauw water. Nooit wrijven of insmeren met zalf 
 

 
 

 
 

 
 



11. Reanimatie van het kind 

 
Eigen veiligheid is en blijft belangrijk. Zorg ervoor dat het kind en uzelf in 

een veilige omgeving zijn. 

 
Kijk of het slachtoffer reageert: Spreek het kind aan en raak het aan.  

 
Als het kind reageert door te bewegen of antwoord te geven: Leg het kind 

in stabiele zijligging (tenzij men een letsel van de wervelkolom vermoedt). 
Leg het kind op zijn zij, met de mond omlaag, zodat alle vloeistoffen uit 

de mond kunnen lopen. 
 

Als het kind niet reageert, roep je onmiddellijk hulp. 
 

A: Ademhaling 
 

Maak de luchtweg vrij. Gebruik hiervoor de kinlift-methode: Plaats een 
hand op het voorhoofd en kantel het hoofd zachtjes naar achter. Duw de 

kin omhoog met twee vingertoppen.  

 
Hou de luchtweg open en kijk, luister en voel 10 seconden naar een 

normale ademhaling. U houdt uw gezicht vlak boven dat van het kind. Kijk 
of de borst omhoog komt, luister boven de mond en neus of u een 

ademhaling hoort, voel met de wang of het kind lucht uitademt. 
 

Is er geen ademhaling, verwijder zichtbare voorwerpen die de luchtweg 
blokkeren. Doe maximaal 5 pogingen, lukt het niet, ga enkel verder met 

de hartmassage. 
 

B: Beadem 
 

Geef vijf beademingen. Hierbij knijpt u de neus toe. U houdt de kin 
omhoog, en omsluit de mond van het kind met uw lippen. Blaas rustig in 

de mond. Haal uw mond van die van het kind en kijk of bij iedere 

beademing de borstkas omhooggaat. 
 

C: Circulatie 
 

Controleer 10 seconden op circulatie: dit zijn bewegingen, hoesten, 
andere reacties. Pulsaties kan je voelen ter hoogte van de arteria carotis 

in de hals.  
 

Indien er geen tekenen van circulatie zijn, begint u met hartmassage. 
Bij kinderen: Zoek met de vingers het onderste van het borstbeen. U legt 

hier 1 vinger boven en plaatst daarboven de hiel van uw hand. Til uw 
vingers, zodat deze geen druk uitoefenen. Duw met gestrekte armen de 

borstkas eenderde van de diepte in, met een frequentie van 100 per 
minuut. 



Bij zuigelingen en peuters: u plaatst beide duimen plat naast elkaar in het 

midden van het borstbeen. De overige vingers vouwt u rond de borstkas. 
Op deze hoogte drukt u het borstbeen eenderde van de diepte in, met een 

frequentie van 100 per minuut. 

 
Geef na 15 borstcompressies 2 beademingen. Ga door in deze verhouding 

tot er professionele hulp arriveert. 
 


