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Kinderen zijn enthousiast, kennen geen risico's en zien geen gevaren. Daarom gebeuren er veel 
ongelukken met kinderen. Die probeert scouting Buys Ballot natuurlijk te voorkomen door de 
opkomsten zo veilig mogelijk te organiseren. Maar een ongeluk zit in een klein 
hoekje en leidingleden moeten goed voorbereid zijn. Daarom de BuB EHBO 
cup. 
 
De BuB EHBO cup is een spel. De deelnemers spelen in teams (per speltak) 
tegen elkaar. Elke vraag wordt telkens door 1 leidinglid van het team  
gespeeld. De teams krijgen een meerkeuzevraag en het spelende teamlid 
rent naar het juiste antwoord: E, H, B of O. Iedereen die de vraag goed heeft 
beantwoord, krijgt een pleister voor het team. De pleister wordt bij de teamcaptain (bijvoorbeeld 

Akela) op zijn/haar gezicht geplakt.  
 
Er zitten 4 bonusvragen in het spel. Het eerste team dat na het horen van het woord 
‘bonusvraag’ de BuB EHBO cup te pakken heeft, krijgt de bonusvraag. Een goed 
antwoord is goed voor 2 pleisters, maar… een verkeerd antwoord kost 1 pleister! 
 
Het team met aan het eind van het spel de meeste pleisters is de winnaar en krijgt 
de BuB EHBO cup!
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ONGELUK 
 
Er is een ongeluk gebeurd; zorg dat het niet erger wordt! Let op je eigen veiligheid, dan die van 
de omstanders en die van het slachtoffer. Het is heel erg belangrijk dat je ervoor zorgt dat er niet 
nog meer slachtoffers komen. Daarom let je pas als laatste op de veiligheid van het slachtoffer. 
Deze is namelijk al slachtoffer. Dat wat het ongeluk veroorzaakt heeft (verkeer, brand, elektriciteit, 
gevaarlijke gassen, enz) kan nog steeds een gevaar vormen. 
 
Wat doe je dan? 
 
E 1. Wat is er gebeurd? 2. Stel gerust. 3. Regel deskundige hulp. 4. Help slachtoffer ter plaatse. 
 
H 1. Stel gerust. 2. Regel deskundige hulp. 3. Wat is er gebeurd? 4. Help slachtoffer ter plaatse. 
 
B 1. Wat is er gebeurd? 2. Regel deskundige hulp. 3. Stel gerust. 4. Help slachtoffer ter plaatse. 
 
O 1. Stel gerust. 2. Wat is er gebeurd? 3. Help slachtoffer ter plaatse. 4. Regel deskundige hulp. 
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Goede antwoord: E 
 
1. Kijk goed wat er gebeurd is. Hoe beter je weet wat er gebeurd is, hoe beter je kan bepalen 

hoe je kan helpen.  
2. Het slachtoffer zal waarschijnlijk geschrokken zijn. Probeer hem dus gerust te stellen, vraag 

naar zijn naam en blijf praten om hem bij bewustzijn te houden.  
3. Laat iemand anders hulp halen (bijv. door 112 te bellen). Laat degene die hulp gaat halen 

duidelijk omschrijven wat er aan de hand is. Degene die hulp gehaald/gebeld heeft moet 
altijd terug naar de plaats van het ongeval om te vertellen dat er hulp onderweg is.  

4. Bij zwaardere ongevallen is het niet verstandig om het slachtoffer te verplaatsen, tenzij deze in 
de huidige positie nog meer kans op letsel loopt. Als je iemand dan moet vervoeren is het van 
belang dat met name rug en nek zo stabiel en recht mogelijk blijven. 
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ALCOHOLVERGIFTIGING 
 
Bij alcoholvergiftiging is de hoeveelheid alcohol in het bloed zo hoog dat iemand bewusteloos 
raakt. Alcoholvergiftiging kan optreden als er te veel en te snel wordt gedronken. Bel 112. 
 
Wat moet je nog meer doen? 
 
E Zet het slachtoffer op een stoel en hou de armen omhoog 
 
H Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging  
 
B Laat het slachtoffer water drinken. 
 
O Geef het slachtoffer iets te eten. 
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Goede antwoord: H 
 
Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging, WANT er is bij fors alcoholgebruik een grote kans op 
braken en dus verstikkingsgevaar bij een bewusteloos iemand die op de rug ligt. 
 
Extra: Door sterke verdoving van het zenuwstelsel door de alcohol kan de ademhaling zelfs 
stoppen en/of kan er een hartstilstand optreden.  
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BONUSVRAAG 1 STABIELE ZIJLIGGING 
 
Doe de stabiele zijligging voor: 
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ALLERGISCHE REACTIE NA BEET/STEEK 
  
Het slachtoffer heeft een of meer van de volgende symptomen: vlekken, jeuk, roodheid, misselijk, 
braken, duizelig, ademnood, (neiging tot) bewusteloosheid, spierkrampen, bewegingsonrust, 
verwardheid.  
  
Wat moet je NIET doen? 
 
E Was de plaats van een beet of steek en leg er vervolgens een schoon, koud en vochtig 

doekje op om de zwelling, jeuk en pijn tegen te gaan. 
 
H Verwijder ringen en andere knellende sieraden of kleding voor het geval een hevige 

zwelling optreedt. 
 
B Bind het aangedane lichaamsdeel af en controleer de beet- of steekplaats de eerste 24 

tot 48 uur op tekenen van infectie zoals toenemende roodheid, zwelling en pijn. 
 
O Zorg ervoor dat het aangedane lichaamsdeel zich niet hoger dan het hart bevindt om zo 

min mogelijk gif in de bloedsomloop terecht te laten komen. 
Goede antwoord: B 



 

	  
De BuB EHBO cup 

	  

	   	  

 
Bind het aangedane lichaamsdeel NIET af en controleer INDERDAAD de beet- of steekplaats de 
eerste 24 tot 48 uur op tekenen van infectie zoals toenemende roodheid, zwelling en pijn. 
 
Extra:  Bel 112 bij een extreme allergische reactie, zoals een ernstige zwelling bijvoorbeeld in de 
hals. Sommige mensen hebben medicijnen tegen een allergische reactie bij zich. 
Het is raadzaam langs de arts te gaan wanneer rondom een tekenbeet na enkele dagen tot 
weken een lichtrode ronde vlek ontstaat die langzaam groter wordt en in het midden verbleekt. 
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BLAAR 
 
Bij een gesloten blaar zit er helder vocht onder de huid. De huid is intact. 
 
Wat moet je doen? 
 
E Dek de blaar af met een wondpleister of een gaasje. 
 
H Prik de blaar 1 maal door en dek de blaar af. 
 
B Prik de blaar 2 maal door en dek de blaar af  
 
O Prik de blaar door en dek de blaar NIET af 
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Goede antwoord: B 
 
Gebruik een steriele naald. Prik de blaar twee maal door in de looprichting. Druk de blaar leeg 
met een wattenstaafje en vang het vocht op met een gaasje. 
 
Extra: Maak een blaar alleen open als deze hinderlijk is. Was je handen voordat je de blaar gaat 
behandelen. Dek een open blaar of een bloedblaar af met een wondpleister of een gaasje. Laat 
een grote blaar beoordelen door een arts. 
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BLOEDNEUS 
  
Er is bloedverlies uit de neus na bijvoorbeeld klap op de neus, peuteren, niezen, snuiten of sterke 
temperatuurwisseling. 
  
Wat moet je doen? 
 
E Snuit 1 keer goed de neus. Knijp de neus ongeveer 10 minuten dicht. 
 
H Hou hoofd minimaal 10 minuten achterover of ga liggen. 
 
B Stop een prop watten in het bloedende neusgat om de bloeding te stelpen. 
 
O Knijp alleen het bloedende neusgat 10 minuten dicht. 
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Goede antwoord: E  
 
Snuit 1 keer goed de neus. Knijp onder het neusbeen tegen het neustussenschot. Voorkom het 
doorslikken van bloed. Zit daarom met het hoofd een beetje voorover. Herhaal het dichtknijpen 
eventueel nog eens 10 minuten. 
 
Extra: Stel er is bloedverlies uit de neus na hersenletsel, bijvoorbeeld na een ernstige val. Dan het 
slachtoffer NIET laten snuiten. Bij snuiten kan slijm en bloed in de schedelholte komen.  
 
Schakel professionele hulp in: 
ü als na 2 keer 10 minuten de bloeding nog niet gestopt is; 
ü bij gebruik van bloed verdunnende medicijnen; 
ü bij regelmatige bloedneuzen; 
ü bij bloedsmaak in de mond en steeds slikken tijdens het dichtdrukken; 
ü bij hersenletsel; 
ü bij verschijnselen van shock. 
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BRANDWONDEN (1) 
 
Er zijn eerste, tweede en derdegraads brandwonden. Welk antwoord is juist? 
 
E bij 1-graads brandwonden is de huid rood, licht gezwollen en pijnlijk. 
 
H bij 2-graads brandwonden is de huid rood, licht gezwollen, pijnlijk en vertoont blaren. 
 
B bij 3-graads brandwonden is de huid wit of zwart. 
 
O alle 3 de antwoorden zijn juist. 
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Goede antwoord: O 
 
Alle 3 de antwoorden zijn juist. De huid van 3-graads brandwonden is wit als de huid gekookt is en 
zwart als de huid verkoold is. De brandplek zelf is niet pijnlijk, de omgeving van de brandplek wel. 
 
Extra: Schakel professionele hulp in:  
ü bij tweede- of derdegraads brandwonden; 
ü bij brandwonden aan het gezicht, gewrichten, de handen, de voeten en de 

geslachtsorganen; 
ü bij inademing van rook of hete gassen; 
ü verbranding door elektriciteit of chemische stoffen. 
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BRANDWONDEN (2) 
 
Wat moet je NOOIT doen? 
 
E de brandwonden koelen met regen- of slootwater 
 
H de kleding uittrekken 
 
B het slachtoffer verplaatsen 
 
O de brandwonden langer dan 5 minuten koelen 
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Goede antwoord: H 
 
Verwijder kleding die vastzit aan een verbrande plek niet, maar houd deze plek nat. 
 
Extra: Laat rustig gedurende tenminste 10 minuten lauw leidingwater over de verbrande plek 
lopen. Dek de wonden af met schoon verband of doek. Laat de blaren altijd intact. Smeer niets 
op de wonden, ook geen brandzalf. 
 
Tip: is er geen schoon verband aanwezig? Pak de middelste schone theedoek uit de stapel. Deze 
is het minst in aanraking geweest met de omgeving en dus het meest schoon van de hele stapel 
theedoeken. 
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KNEUZING, VERSTUIKING 
  
Een kneuzing is een beschadiging van de ‘weke delen’ tussen huid en bot. Een verstuiking is een 
overbelasting (soms met scheuring) van de gewrichtsbanden of gewrichtskapsel door een 
geforceerde beweging (verzwikking) van het gewricht. 
 
Hoe herken je een kneuzing of verstuiking? 
 
E pijn en een afwijkende stand van het gewricht 
 
H pijn, die uitstraalt naar een veel groter deel van het lichaam 
 
B pijn, zwelling en bloeduitstorting 
 
O geen van bovenstaande antwoorden 
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Goede antwoord: B 
 
Meestal pijn, zwelling (soms pas na wat langere tijd) en een bloeduitstorting (zichtbaar als een 
blauwe verkleuring) 
 
Extra: Koel de kneuzing of verstuiking met een coldpack of een zak met ijsklontjes. Ook is koelen 
gedurende 10 tot 15 minuten met water uit de kraan een goed alternatief. Leg altijd een droge 
doek tussen coldpack en ijs en het getroffen lichaamsdeel om schade aan de huid te 
voorkomen. Geef zo nodig rust en steun aan het getroffen lichaamsdeel. Leg een getroffen been 
hoog, geef een arm steun met een driekanten doek. 
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BONUSVRAAG 2 MITELLA OMDOEN 
 
Laat zien hoe je een mitella om moet doen: 
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ONTWRICHTING, BOTBREUK 
 
Bij ontwrichting of een botbreuk heeft het slachtoffer pijn, kan hij of zij het lichaamsdeel niet 
bewegen, is er een zwelling en soms ook een abnormale stand of beweeglijkheid. Door een 
geforceerde beweging is het gewricht uit de kom of is het bot geheel - of gedeeltelijk 
onderbroken. 
  
Wat moet je doen? 
 
E Zorg dat het getroffen gedeelte zo onbeweeglijk mogelijk wordt gehouden 
 
H Geef steun en rust aan het getroffen lichaamsdeel in de positie waarin het wordt 

aangetroffen. 
 
B Dek bij een open botbreuk de wond steriel of zo schoon mogelijk af. 
 
O Alle bovenstaande antwoorden zijn juist. 
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Goede antwoord: O 
 
Alle bovenstaande antwoorden zijn juist. 
 
Extra: Wanneer er geen sprake is van een abnormale stand of beweeglijkheid is een botbreuk niet 
altijd goed te onderscheiden van een kneuzing of verstuiking. Bij twijfel raadpleeg arts. 
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SCHAAFWONDEN 
 
Bij schaafwonden is alleen bovenste laag van de huid beschadigd en meestal vuil. De wond doet 
pijn. 
  
Wat moet je doen? Alle antwoorden zijn goed, maar wat doe je in ieder geval? 
 
E met een wondpleister of een steriel gaas met kleefpleister afdekken 
 
H schoonwrijven met een zacht en nat washandje 
 
B aan de lucht drogen 
 
O schoon te spoelen onder de kraan  
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Goede antwoord: O 
 
Schoon te spoelen onder de kraan, WANT dit is de minst pijnlijke en gemakkelijkste manier om een 
schaafwond te behandelen. 
 
Extra: Wrijf een schaafwond niet schoon met watten. Het beste verband voor de schaafwonden is 
de korst. Bij een schaafwond dat onder kleding zit, kan het fijn zijn om de wond te verbinden. Let 
op dat je het strookje gaas van de pleister niet aanraakt bij het verbinden. 
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(DREIGENDE) SHOCK 
 
Het slachtoffer voelt zich ellendig, ziet er slecht uit, heeft een vale huidskleur, is koud en klam, is 
dorstig en onrustig, is slap en krachteloos. 
 
Wat moet je NIET doen?  
   
E Bescherm tegen afkoelen. 
 
H Probeer het uitwendige bloedverlies te stelpen. 
 
B Laat het slachtoffer op een stoel rechtop zitten. 
 
O Niet laten drinken. 
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Goede antwoord: B 
 
Verplaats een slachtoffer in (dreigende) shock nooit. Er kan sprake zijn van inwendige bloedingen! 
Bel 112. Inwendige bloedingen zijn alleen in het ziekenhuis te behandelen. Sommige botbreuken 
gaan samen met veel inwendig bloedverlies. Bij brandwonden kunnen na verloop van tijd ook 
shockverschijnselen optreden. 
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TEKENBEET 
 
Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken.  Lyme kan gepaard gaan met gewrichtsklachten 
en verlammingen. Niet iedereen die door een teek is gebeten, krijgt deze ziekte.  Een teek moet 
op de juiste manier worden verwijderd. 
 
Hoe? 
 
E 1) ontsmet de huid en verdoof de teek met alcohol 2) plaats de tekenpincet om de kop 3) 

trek de teek met een draaiende beweging eruit 
 
H 1) plaats de tekenpincet om de kop 2) trek de teek recht omhoog eruit 3) ontsmet de huid 

met alcohol  
 
B 1) ontsmet de huid en verdoof de teek met alcohol 2) plaats de tekenpincet om de kop 3) 

trek de teek recht omhoog eruit 
 
O 1) plaats de tekenpincet om de kop 2) trek de teek met een draaiende beweging eruit 3) 

ontsmet de huid met alcohol  
Goede antwoord: O 
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Pak met behulp van een tekenpincet de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast. Trek de teek met 
een draaiende beweging uit de huid. Ontsmet het wondje hierna. Gebruik voor het verwijderen 
van teken geen alcohol of benzine. Ga naar de huisarts als het verwijderen van de teek niet lukt. 
 
Extra: Noteer de datum van de tekenbeet en houd een maand lang in de gaten of er een rode 
kring ontstaat rondom de tekenbeet. Neem dan contact op met de huisarts. Doe dat ook bij 
ongewone vermoeidheid, koorts, verminderde eetlust of pijn aan gewrichten. 
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UITGESLAGEN TAND 
 
Laat bij een uitgeslagen tand het slachtoffer zitten. Ga zo spoedig mogelijk naar de tandarts. 
 
Hoe neem je de tand in ieder geval NIET mee naar de tandarts? 
 
E  in melk 
 
H  in een steriel gaasje 
 
B  in de mond 
 
O  in water 
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Goede antwoord: H  
 
Bewaar de uitgeslagen tand in melk, in de mond van het slachtoffer of in een bekertje met wat 
speeksel. De tand mag in geen geval uitdrogen, dus NIET in een steriel gaasje. 
 
Extra: Pak de uitgeslagen tand vast aan de kroon (niet aan de wortel) en spoel hem vluchtig 
schoon met melk of eventueel met water. 



 

	  
De BuB EHBO cup 

	  

	   	  

BONUSVRAAG 3 HEIMLICH GREEP 
 
Bij verslikken kan het slachtoffer nog ademhalen. Huilen en hoesten zijn daar het teken van. 
Stimuleer het slachtoffer te (blijven) hoesten en hou het slachtoffer in de gaten. Als het slachtoffer 
niet (meer) hoest en (bijna) geen adem kan halen:  Bel 112. Doe de Heimlich greep voor: 
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ERNSTIGE WONDEN 
  
De huid is beschadigd er is veel bloedverlies (stootsgewijs of gelijkmatig) zichtbaar en er is pijn. 
 
Wat doe je NIET? 
   
E Verwijder een voorwerp (zoals bijvoorbeeld een glasscherf of spijker) uit de wond. 
 
H Laat het slachtoffer bij voorkeur liggen. 
 
B Breng zover mogelijk het gewonde lichaamsdeel omhoog. 
 
O Stelp de bloeding door directe druk op de wond uit te oefenen. 
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Goede antwoord: E 
 
Een voorwerp in een wond mag je nooit verwijderen. Je kunt hierdoor de schade verergeren en 
de wond kan erger gaan bloeden. Druk in dit geval de wondranden naar elkaar toe. 
 
Druk op de wond geven kan met een steriel gaas, een gestreken theedoek, een schone zakdoek 
of iets dergelijks. Je kunt het slachtoffer ook met zijn eigen hand de bloeding dicht laten drukken. 
  
Extra: Wonden moeten binnen 6 uur gehecht worden. Ontsmet de wond niet. Ontsmetten kan de 
wond verkleuren en maakt eventueel hechten onmogelijk waardoor er gesneden moet worden. 
Spoel de wond ook niet schoon met water. Hierdoor worden de wondranden week. 
 
Bel 112 bij niet te stelpen bloedingen, maar schakel ook professionele hulp in bij diepe wonden, 
bijtwonden, vuile wonden, biet snel verdwijnen van wondinfectie, verschijnselen van shock. 
Bescherming tegen tetanus is maximaal 10 jaar, daarna opnieuw inenten.  



 

	  
De BuB EHBO cup 

	  

	   	  

VERGIFTIGING 
 
Het slachtoffer heeft iets giftigs doorgeslikt. Wat doe je NIET? 
 
E niet bijtende stof = niet drinken + wel braken 
 
H chemische stof = wel drinken + wel braken 
 
B bijtende stof = wel drinken + niet braken 
 
O oliehoudende stof = niet drinken + niet braken 
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Goede antwoord: H 
 
De algemene stelregel is dat het gif zo snel mogelijk het lichaam uit moet, maar zonder nog meer 
schade aan te richten. Niet bijtende stoffen zijn bijvoorbeeld medicijnpillen of giftige bessen. Door 
te braken voorkom je dat het gif bij vertering door het lichaam wordt opgenomen. Bijtende 
stoffen zijn bijvoorbeeld ammonia of schoonmaakmiddelen. Het gif kan brandwonden in mond, 
slokdarm en maag veroorzaken. Dus wel verdunnen met heel veel water. Oliehoudende stoffen 
zijn bijvoorbeeld petroleum of lampenolie. Olie blijft drijven op water. Ook in de maag, dus 
verdunnen heeft geen zin. Braken is niet wenselijk omdat de giftige dampen schadelijk zijn. 
 
Ga altijd met het slachtoffer naar de dokter en neem de verpakking van het gif mee! 
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BONUSVRAAG 4 REANIMEREN 
 
Leg uit hoe je moet  
reanimeren: 
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Een EHBO training, in welke vorm dan ook, volg je niet eenmalig. Inzichten veranderen, maar nog 
veel belangrijker: Doordat je het gelukkig te weinig toepast in de praktijk, vergeet je gemakkelijk 
de tips & tricks. 
 
Gelukkig hebben we in deze tijd veel  handige hulpmiddelen, zoals de App van het Rode Kruis: 

www.rodekruis.nl/ehbo/ehboopzak. Maar ook het Stappenplan Eerste 
Hulp en de Geheugensteun Eerste Hulp van het Oranje Kruis. Hang het 
stappenplan op bij de deur van het lokaal en zorg dat je de 
Geheugensteun in de buurt hebt (ook op kamp). 
 
Maar dit alles helpt niets als er geen goede en volledige verbanddoos 
aanwezig is!  
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COLOFON 
 
De BuB EHBO cup is ontwikkeld voor alle speltakken van scouting Buys Ballot Epe/Heerde. Saskia 
Walgemoed (ZinZicht) is vrijwillig leidinglid bij de Ikki horde. De Ikki horde is een Blauwe Vogel 
speltak voor kinderen met een verstandelijke beperking: www.blauwevogels.scoutingbuysballot.nl  
 
Concept en tekst: www.ZinZicht.nu 
 
Bron: internet, voornamelijk www.ehbo.nl 
 
Epe, januari 2011 
 


