
Basiscursus bhv

Niet-spoedeisende eerste hulp



Niet-spoedeisende eerste hulp

Wonden

Selecteer een
hoofdstuk
naar keuzeOogletsel

Kneuzingen en verstuikingen

Brandwonden

Botbreuken, ontwrichtingen en 
wervelletsel



Wonden

Oorzaken en kenmerken

Selecteer een
paragraaf

naar keuzeAlgemene wondbehandeling

Aanleggen snelverband

Dekverband vinger

Dekverband hand

Afgerukte vinger(top)



Oorzaken en kenmerken van wonden (1)

• Soms beschadiging spieren, pezen of botten

• Infectiegevaar omdat wond bescherming van huid doorbreekt

• Voorkomen van infecties door goede wondverzorging

• Hoeveelheid bloedverlies en pijn bepaald door soort en ernst wond

• Zeer ernstig uitwending bloedverlies = veel bloedverlies in korte



Oorzaken en kenmerken van wonden (2)

1 schaafwond
2 snijwond
3 steekwond
4 scheurwond
5 afgerukte vingertop

1 2 3

4 5



Wondbehandeling (1)

Ga naar huisarts of huisartsenpost

• Bij grote wonden

• Bij niet schoon te krijgen wonden

• Als je botten, spieren of andere onderhuidse weefsels ziet

• Bij vastzittende voorwerpen

• Bij niet genezende wonden

Als slachtoffer naar arts gaat

• Wond alleen afdekken

• Als bloed door dekverband komt, leg dan wonddrukverband aan



Wondbehandeling (2)

• Laat het slachtoffer zitten of liggen en stel hem op zijn gemak

• Laat het slachtoffer zelf sieraden afdoen om afknelling te voorkomen

• Pak de verbanddoos 

• Trek handschoenen aan



Behandeling kleine wonden

• Reinig de wond met zacht stromend 
water

• Ontsmet de omgeving van de wond 
met ontsmettingsmiddel 
(chloorhexidine)

• Dek de wond steriel af met een 
dekverband

• Laat het gewonde lichaamsdeel rust 
en steun geven





Aanleggen van een snelverband



• Volg de aanpak voor wondbehandeling

• Rol het verband open

• Neem de korte zwachtel in de ene hand en de lange zwachtel in andere hand

• Breng het wondkussen op de wond

• Zorg dat het wondkussen aan alle kanten afsluit

• Plak verband vast met kleefpleister

Aanleggen van een snelverband





Aanleggen van een dekverband aan de vinger



• Volg de aanpak voor wondbehandeling

• Leg een steriel gaas op de wond

• Zet vast met een vingerbob

Aanleggen van een dekverband aan de vinger





Aanleggen van een dekverband hand



• Volg de aanpak voor wondbehandeling

• Leg een steriel gaas op de wond

• Leg met zwachtel eerst een volle slag op hand, laat vingertoppen vrij

• Zwachtel richting pols

• Laat slagen grotendeels overlappen

• Leg een slag over muis van hand

• Zwachtel verder richting pols

• Zet de zwachtel vast met kleefpleister

• Geef de hand rust

Aanleggen van een dekverband hand



Aanpak bij een afgerukte/afgeknelde vinger(top)

• Stelp de bloeding door uitoefenen 
van druk op wond

• Leg steriel gaas of opgevouwen 
snelverband over vingertop

• Laat slachtoffer druk op wond geven

• Dek de wond steriel af



Bewaren vingertop

• Stop vinger(top) in steriel gaas in plastic zakje

• Doe plastic zakje in andere zak met smeltend ijs

• Breng vinger(top) nooit in direct contact met ijs

• Geen ijs, verpak vinger(top) dan in steriel gaas, snelverband of schone theedoek



Oogletsel

Oorzaken en kenmerken

Beoordeling

Vuiltje in het oog

Voorwerp in het oog

Oogletsel door stomp voorwerp

Selecteer een
paragraaf

naar keuze



Oorzaken oogletsels

• Vuil in oog

• Loszittend vuiltje

• Doordringend voorwerp zoals metaalsplinter

• Bijtende stof of (chemische) verbranding

• Ultraviolette straling van lasapparatuur, felle lampen of 
zonnebank (lasogen)

• Stomp oogletsel door harde klap, bijvoorbeeld van tak of bal



Kenmerken oogletsel

• Rood en tranend oog

• Soms bloeding in of rond oog

• Vervormde pupil

• Pijn in oog, slachtoffer kan angstig en onrustig zijn

• Slachtoffer knijpt ogen dicht en ziet minder goed

• Soms heeft slachtoffer tik tegen oog gevoeld



Algemene aanpak bij oogletsel

• Bel 1-1-2 of ga zelf met slachtoffer naar arts of spoedeisende eerste hulp

• Aanpak afhankelijk van soort oogletsel

• Laat in ALLE gevallen het slachtoffer NIET in ogen wrijven

• Haal geen voorwerpen uit het oog

• Laat contactlenzen zitten

   



Algemene aanpak bij oogletsel

Loszittend vuiltje in het oog

• Verwijder vuiltje alleen als het op wit van het oog zit

Contact op opnemen met huisarts bij

• Ander oogletsel

• Vuiltje op gekleurde deel van oog

• Als verwijderen vuiltje niet lukt



Aanpak loszittend vuiltje in het oog dat zichtbaar is

• Trek oogleden met duim en 
wijsvinger van elkaar

Je ziet het vuiltje zitten op wit van 

oog of in ooglidplooi

• Haal vuiltje weg met punt schoon 
gaasje of schone zakdoek of veeg 
het naar de binnenooghoek



Je ziet het vuiltje niet zitten



Aanpak als je het vuiltje NIET ziet zitten

Laat het slachtoffer naar boven kijken

• Trek het onderste ooglid naar beneden

Laat het slachtoffer daarna naar beneden kijken

• Trek bovenste ooglid omhoog 

Bij vuiltje op oogwit of in ooglidplooi

• Verwijder vuiltje met punt schoon gaasje of schone zakdoek of veeg het naar 
de binnenooghoek



Aanpak bij een voorwerp in het oog

• Beperk de druk op oog: laat slachtoffer liggen of half zitten

• Laat slachtoffer oog afdekken met hand (geen verband)

• Breng slachtoffer naar arts

Bij doordringend voorwerp in oog

• Laat slachtoffer in principe per ambulance vervoeren



Aanpak bij stomp oogletsel (door harde klap)

• Slachtoffer moet naar arts



Kneuzingen en verstuikingen

Oorzaken en beoordeling

Selecteer een
paragraaf

naar keuzeSteunverband enkel

Steunverband pols



Kenmerken van kneuzing en verstuiking

Kneuzing

• Door val, slag of stoot

• Kan overal op lichaam

• Beschadiging van bloedvaten in weefsel direct onder huid of van spieren

Verstuiking

• Door verkeerde beweging of overbelasting van gewricht

• Altijd bij gewricht

• Verschuiving van uiteinden van gewrichten ten opzichte van elkaar 
waardoor kapsels er omheen oprekken of scheuren



Verschijnselen

• Eerst alleen pijn

• Daarna zwelling (soms pas na tijdje)

• Later soms blauwe verkleuring

• Bij verstuiking kan slachtoffer getroffen lichaamsdeel beperkt gebruiken



Algemene aanpak bij kneuzingen en verstuikingen

• Laat slachtoffer zitten, stel hem op zijn gemak

• Laat sieraden afdoen, schoen en sok uittrekken, help zo nodig

• Pak verbanddoos 

• Koel en leg eventueel een steunverband aan

Maak afspraak met huisarts

• Als slachtoffer onmogelijk 4 stappen zonder hulp kan lopen

• Als de pijn toeneemt

• Als de pijn na 4 dagen nog niet minder is





Aanleggen van een steunverband aan de enkel



• Koel 10 tot 20 minuten onder koud stromend water of gebruik coldpack
in hoes

• Zwachtel vanaf de tenen tot voorbij de enkel

• Leg voor extra steun twee extra slagen rondom de hiel aan

• Eindig met paar slagen rondom de enkel

• Zet de zwachtel vast met kleefpleister

Aanleggen van een steunverband aan de enkel





Aanleggen van een steunverband aan de pols



• Doe sieraden af

• Koel 10 tot 20 minuten onder koud stromend water of met coldpack in hoes

• Leg eerste slag rondom de hand net onder vingertoppen

• Zwachtel richting pols

• Laat slagen grotendeels overlappen

• Leg voor extra steun twee extra slagen rondom de duim

• Eindig met paar slagen rondom pols

• Zet zwachtel vast met kleefpleister

• Laat de arm ondersteunen in houding die slachtoffer zelf prettig vindt

Aanleggen van een steunverband aan de pols



Botbreuken, ontwrichtingen en 
wervelletsel

Oorzaken en beoordeling

Selecteer een
paragraaf

naar keuze
Aanpak bij gesloten breuken en 

ontwrichtingen

Aanpak bij open botbreuken

Wervelletsel



Oorzaken en beoordeling botbreuken

• Normale samenhang van bot doorbroken

• Geheel of gedeeltelijk gebroken

• Door val of slag of onverwachte 
beweging

• Soms gekraak van botten

• Bij een open breuk is ern een wond ter 
hoogte van de breuk



Verschijnselen botbreuk

• Pijn

• Zwelling

• Functieverlies, minder of helemaal niet bewegen

• Soms abnormale stand van getroffen ledemaat

• Uitwendige bloeding bij open breuk

• Inwendige bloeding bij gesloten breuk

• Ga bij twijfel uit van botbreuk



Infectiegevaar

• Bij open botbreuken

• Beweging gebroken ledemaat 
verergert beschadiging weefsels rond 
breuk



Kenmerken ontwrichting

• Twee boteinden, die samenkomen in een gewricht, zijn ten opzichte van elkaar 
verschoven

Oorzaken 

• Slag, stoot of val

• Verdraaiing van ledemaat

Verschijnselen

• Gewricht in abnormale stand

• Lichaamsdeel minder of niet gebruiken

• Zwelling op plaats van ontwrichting





Ondersteunen gebroken been



Ondersteunen gebroken arm

Onderarmbreuk Bovenarmbreuk



Aanpak bij gesloten botbreuken en ontwrichtingen

• Bel eventueel 1-1-2 

• Voorkom beweging

Geef het getroffen lichaamsdeel steun

• Ondersteun benen of bekken met deken, jas of verbandkoffer 
voorkomen dat voet omklapt

• Laat slachtoffer gebroken arm met andere arm en hand laten 
ondersteunen

• Wacht op ambulance of ga met slachtoffer naar arts

   



Verschijnselen sleutelbeenbreuk

• Afhangende schouder en schouder zit iets naar voren

• Slachtoffer houdt arm tegen zich aan 

• Heeft veel pijn bij bewegen schouder

• Soms breuk moeilijk te zien door bloeduitstorting of zwelling





Afdekken en ondersteunen van een open botbreuk



Afdekken en ondersteunen van een open botbreuk

• Bel 1-1-2

• Doe sieraden af

• Stelp de bloeding door druk op de wond te geven

• Geef geen druk op botdelen die uitsteken, geef druk aan weerszijden van botdeel

• Voorkom beweging

• Dek de wond af met steriel gaas

• Knip kleding eventueel weg

• Zet het steriele gaas losjes vast met kleefpleister

• Geef steun met rol van deken, jas of tas langs gebroken lichaamsdeel

• Zorg dat voet niet omklapt

   



Oorzaken wervelletsel

• Vallen van hoogte

• Slag in nek of hals door aanrijding of duik in ondiep water

• Zwaar voorwerp dat op hoofd valt

Verschijnselen

• Pijn in nek of rug

• Meestal niet bewegen van hoofd



Kenmerken wervelletsel

• Wervelletsels in combinatie met letsel van ruggenmerg

• Gebroken wervel kan ruggenmerg beschadigen

• Bij beweging mogelijk blijvende verlammingen als gevolg

• Zorg bij mogelijk wervelletsel voor zo min mogelijk beweging!

Verschijnselen

• Pijn in nek of rug

• Tintelingen in benen en voeten

• Gevoelloosheid

• Verlammingen van benen en voeten



Aanpak bij wervelletsel

• Bel 1-1-2

• Laat het slachtoffer liggen zoals aangetroffen

• Zorg dat het slachtoffer NIET beweegt

• Zorg dat omstanders het slachtoffer met rust laten

• Bescherm het slachtoffer eventueel tegen kou

• Wacht op professionele hulpverlening

   



Brandwonden

Oorzaken en kenmerken

Selecteer een
paragraaf
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Algemene behandeling
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Aanpak bij verbrandingen in het 
gezicht



Oorzaken brandwonden

• Hete vloeistoffen

• Inademen van hete gassen en dampen

• Vuur

• Hete voorwerpen

• Straling

• Chemische stoffen

• Elektriciteit

• Andere oorzaken zoals radioactiviteit



Brandwonden



Ernst brandwond

Afhankelijk van aantal factoren

• Diepte van beschadiging van huid

• Grootte van brandwond

• Plaats van brandwond

• Leeftijd van slachtoffer



Omvang en diepte brandwond

Bepaald door meerdere factoren

• Hittebron

• Temperatuur van inwerkende stof

• Duur van blootstelling

• Plaats van inwerking van getroffen weefsel



Risico’s brandwonden

Infectiegevaar

• Door beschadiging van huid hebben bacteriën vrij spel

Vochtverlies

• Vocht uit brandwonden, kan leiden tot tekort aan vocht in bloedvaten en shock

Onderkoeling

• Huid houdt lichaamstemperatuur niet vast, gevaar voor onderkoeling

Extra belasting rest van lichaam

• Minder eetlust, misselijkheid, snelle hartslag, snelle ademhaling, koorts, 
vermoeidheid en slechte concentratie



Aanpak bij brandwonden (1)

• Altijd zo snel mogelijk KOELEN

• Bel 1-1-2 bij grote tweede- en derdegraadsbrandwonden

• Bel anders huisarts of huisartsenpost

• Ben je alleen? Bel dan tijdens of na koelen 1-1-2

Neem bij eerstegraads brandwond direct contact op met huisarts(-enpost)

• Als groot gedeelte van de huid gezwollen is

• Bij ziekteklachten zoals koude rillingen, koorts, misselijkheid, braken, 
hoofdpijn of hartkloppingen

   



Aanpak bij brandwonden (2)

• Doof eerst eventuele vlammen

• Verwijder voor koelen in weg zittende kleding en 
luiers/incontinentiemateriaal

• Doe sieraden af vanwege afknelling

• Koel 10 minuten met lauw zachtstromend water 

• Zorg dat de zachte stroom boven de wond is gericht

• Knip kleding rondom vastzittende kleding weg

• Voorkom aanraking brandwonden: beperkt infectiegevaar en 
verdere beschadiging

• Dek tweede- en derdegraads brandwonden losjes af met plastic 
folie, niet-verklevend steriel verband of schone doek



Afdekken brandwonden

• Leg plastic folie in lagen aan,

• Niet rondom lichaamsdeel, kan leiden tot afknelling

• Gebruik bij grote brandwonden steriel verbanddoek of schoon laken

• Smeer niets op tweede- en derdegraadsbrandwonden (infecties)

• Laat blaren heel



Aanpak bij brandwonden (2)

Let op afkoeling

• Koel de brandwond, niet het slachtoffer

• Koel alleen met koud water als er geen lauw water is

• Doe geen ijs op brandwonden

• Geef geen eten en drinken aan slachtoffer met grote brandwonden in 
verband met risico op shock



Aanpak bij brandwonden



Aanpak bij brandwonden (6)

Hydrogel (brandwondenverband) of slootwater

• Als er geen schoon leidingwater beschikbaar

• Koelen is belangrijker dan voorkomen infecties

• Koelen is pijn verzachtend

• Gebruik geen hydrogel als al 10 minuten gekoeld is met water



Aanpak bij liggend in brandstaand slachtoffer

• Rol het slachtoffer over de grond

• Blus met water

• Gebruik zo nodig een blusdeken

In de cursus brandbestrijding leer je 

hoe je een blusdeken moet 

gebruiken



Aanpak bij verbrandingen in het gezicht

• Mogelijke verbranding van luchtweg en ademhalingsproblemen

• Bel 1-1-2

• Koel het gezicht van het slachtoffer

• Laat het slachtoffer bij voorkeur half zitten

• Gebruik eventueel een douche

• Laat ambulancepersoneel het slachtoffer verzorgen en vervoeren(altijd halfzittend)

   


