
1

Gids bij 
Eerste

Hulp



32

1. Noodoproep

2. Slachtoffers bij en buiten bewustzijn

3. Wonden en bloedingen

4. Verstuikingen, ontwrichtingen en breuken

5. Vergiftiging

6. Brandwonden

7. Ziekten en beroertes

8. Letsels en valpartijen

Tips

Safetastic
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> Geef uw naam door

> Vermeld de exacte locatie van het  
    slachtoffer

> Vermeld het soort ongeval

> Geef het aantal slachtoffers door

> Geef de aard van de verwondingen          
    door

> Vermeld eventuele gevaren

> Volg de richtlijnen van de hulp-
    diensten

1. Bel 112 voor een   
   noodoproep

112
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> Zich veilig stellen

> Nagaan of het slachtoffer bij   
   bewustzijn is: 
• Communiceer met luide, heldere stem

• Schud het slachtoffer voorzichtig

> Hulp inschakelen:
• Bel of laat iemand anders 112 bellen

• Zie hoofdstuk 1

> Het slachtoffer is buiten bewustzijn:
• Maak de luchtwegen vrij

• Controleer de ademhaling: Kijk - Luister 
- Voel

2. Slachtoffers bij en   
    buiten bewustzijn 

112
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> Het slachtoffer is buiten bewustzijn,        
   maar ademt:
• Plaats het slachtoffer in stabiele zijligging

• Wacht op de hulpdiensten

• Controleer regelmatig de ademhaling

> Het slachtoffer is buiten bewustzijn,  
   en ademt niet:
• Start met de CardioPulmonale Reanimatie 

(CPR)

• Gebruik een defibrillator (indien aanwezig)

• Blijf reanimeren tot de hulpdiensten 
aankomen of tot het slachtoffer normaal 
ademhaalt
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3. Verwondingen en   
    bloedingen

> Verwondingen
• Bij ernstige verwondingen, bel 112 - zie 

hoofdstuk 1

• Was en desinfecteer je handen

• Draag handschoenen

• Was de wonde met water of kleurloos 
ontsmettingsmiddel

• Droog de huid rond de wonde

• Bedek de wonde of wikkel de wonde in

• Was je handen

> Bloedingen
• Bel de hulpdiensten op het nummer 112 - 

zie hoofdstuk 1

• Draag handschoenen

• Druk op de wonde met je handen of een 
propere doek

• Blijf drukken

• Breng een drukverband aan

• Was je handen
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4. Verstuikingen,               
    ontwrichtingen en          
    breuken
• Koel met ijs (nooit rechtstreeks op de 

huid aanbrengen)

• Laat maximum 20 minuten afkoelen - 
vermijd vrieswonden

• Fixeer het getroffen lidmaat

• Bel de hulpdiensten op het nummer 112 - 
zie hoofdstuk 1
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5. Vergiftiging

• Denk aan de veiligheid

• Schakel de oorzaak uit

• Bewustzijn en ademhaling controleren

• Laat het slachtoffer niet braken (geef ook 
niets te drinken of eten)

• Bel de hulpdiensten op het nummer 112 - 
zie hoofdstuk 1 en het antigifcentrum  
070 245 245

• Identificeer het product



98

6. Brandwonden

> Thermische brandwonden
• Verwijder geen kleding die aan de wonde 

kleeft

• Spoel minstens 10 minuten met water 
van 20°C

• Bedek de brandwonde

• Bel de hulpdiensten op het nummer 112 - 
zie hoofdstuk 1, als de brandwonde groot 
is of vanaf de 2de graad

> Chemische brandwonden
• Verwijder de oorzaak

• Spoel grondig tot de hulpdiensten  
aankomen

• Bel de hulpdiensten op het nummer 112 - 
zie hoofdstuk 1

LET OP: 
als je een slachtoffer 

bedekt met een 
reddingsdeken, 
moet de zilver-

kleurige zijde zich 
aan de kant van het 
slachtoffer bevinden

> De voordelen van water van 20°C
• Verkoelend
• Ontstekingsremmend
• Pijnstillend
• Hydraterend
• Reinigend

10 min
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7. Stoornissen en onwel  
    zijn

• Voorkom dat het slachtoffer zich kwetst 
of anderen aanvalt

• Verwijder de oorzaak van de stoornis of 
het ongemak indien nodig en plaats het 
slachtoffer in een aangepaste houding

• Als het slachtoffer buiten bewustzijn is 
en ademt, leg het slachtoffer dan in de 
stabiele zijligging

• Bel de hulpdiensten op het nummer 112 - 
zie hoofdstuk 1
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8. Letsels en valpartijen

• Vermijd bijkomende ongevallen

• Beweeg het slachtoffer niet

• Bedek het slachtoffer

• Bel de hulpdiensten op het nummer 112 - 
zie hoofdstuk 1

112

Tips

• Hou je vaccinaties in orde

• Blijf kalm, zowel als slachtoffer of redder

• Controleer je EHBO-koffer op volledigheid, en 
vervang vervallen producten

• De juiste handelingen toepassen kan levens 
redden



We zijn er om jou te  
adviseren en jou te helpen 
om jouw EHBO-koffer in te 

richten volgens jouw noden 
en up-to-date te houden

info@safetastic.be


