
 

VEILIGHEID, ONDERHOUD & BEHEER 

EHBO IN DE SPEELTUIN 

Iedereen maakt het weleens mee dat een kind van een van de speeltoestellen valt. Vaak lost zoiets 

snel op. Je troost een huilend kind en dan houdt het op. Helaas kan het ook weleens gebeuren dat 

er iets meer aan de hand is. Het kind heeft een flinke wond of geeft aan veel pijn te hebben aan 

een arm of been en kan deze niet meer bewegen of nog erger... Wat doe je?  

NEEM ALS HULPVERLENER DE VOLGENDE BASISREGELS IN ACHT:  

 Let op gevaar  

 Ga na wat er is gebeurd en daarna wat het slachtoffer mankeert  

 Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting  

 Zorg voor professionele hulp  

 Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit  

 

EERSTE HULP BIJ SCHAAFWONDEN  

Bij schaafwonden is er sprake van pijn. De bovenste laag van de huid is beschadigd en meestal 

vuil.  

WAT TE DOEN?  

 Geef bij actieve bloedingen druk rechtstreeks op de wond, liefst met verband of schone 

(thee)doek.  

 Spoel de schaafwond met schoon water.  

 Wrijf zo nodig schoon met een zacht en nat washandje (niet schoonwrijven met watten).  

 Laat de wond aan de lucht drogen.  

 Dek zo nodig een schaafwond die onder kleding zit af met verband.  

 Ga naar de huisarts of huisartsenpost bij grote schaafwonden.  

 

Pleisters en gaasjes kunnen aan de wond plakken. Gebruik metalline gaas of zalfkompressen 

(vette gazen). Deze plakken niet aan de wond.  

 



 

VEILIGHEID, ONDERHOUD & BEHEER 

 

EERSTE HULP BIJ KNEUZINGEN EN VERSTUIKINGEN  

Het kind heeft zich verstapt, is gevallen of na een sprong verkeerd terechtgekomen. Eerst is er 

alleen pijn in de aangedane spier of het gekwetste gewricht. Er kan een zwelling zijn. Soms kan 

een blauwe verkleuring te zien zijn: een bloeduitstorting. Bewegen is pijnlijk, maar meestal 

beperkt mogelijk. Het gaat hier waarschijnlijk om een kneuzing of verstuiking.  

WAT TE DOEN?  

 Koel de pijnlijke plek minstens tien minuten en maximaal twintig minuten met een 

coldpack, een zak met smeltend ijs of met water uit de kraan.  

 Stop na tien minuten wanneer het koelen onaangenaam is.  

 Leg altijd een droge doek tussen coldpack / ijs en de pijnlijke plek, zo voorkomt u schade 

aan de huid door bevriezing.  

 Geef rust aan het getroffen lichaamsdeel.  

 Laat het slachtoffer niet alleen. 

 

EHBO-DIPLOMA  

Met een diploma Eerste Hulp op zak weet u helemaal goed wat u moet doen in deze situaties. Wilt 

u zich goed voorbereiden op het speelseizoen, kijk dan op de cursuskiezer op www.ehbo.nl voor 

een EHBO cursus. Dan weet u wat er gedaan moet worden als een kind een grote wond of 

botbreuk heeft.  

 

EERSTE HULP AAN KINDEREN  

Er is ook de uitgave van Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis. Enkele onderdelen die 

aan bod komen: wonden, botbreuken, brandwonden, reanimatie inclusief AED-gebruik, 

verslikking, kleine ongevallen, vergiftigingen, ziekteverschijnselen, etc. Dit boek is te bestellen 

via webshop.ehbo.NL. 

ZIE OOK WWW.EHBO.NL OF WWW.HETORANJEKRUIS.NL  

http://www.ehbo.nl/
http://www.hetoranjekruis.nl/

