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EHBO VRAGEN – EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN 

Wat moet u doen als er kokend water op de huid terecht komt? 

A: Met lauw stromend water de wond +/- 10 minuten afkoelen.  

B: Met koud stromend water de wond +/- 5 minuten afkoelen.  

C: Een natte doek op de wond leggen.   

Goede antwoord: A  

Wat doet u wanneer kleding vlam vat?   

A: Kleding van het slachtoffer zo snel mogelijk uittrekken.  

B: Kleding van het slachtoffer uittrekken, behalve wol en katoen.  

C: Trek de kleding van het slachtoffer niet uit.  

Goede antwoord: C  

Hoe moet u een kleine hondenbeet behandelen?  

A: Spoelen met water en zeep.  

B: Spoelen met water, droogdeppen en verbinden met snelverband.  

C: Spoelen met water, droogdeppen en insmeren met  huidontsmettingsmiddel.  

Goede antwoord: B  

Hoe verwijdert u een teek die zich heeft vastgebeten in uw huid.    

A: De teek 10 minuten losweken met warm stromend water. 

B: De teek verdoven met alcohol en eruit draaien met een fijn pincet. 

C: De teek recht eruit trekken met een fijn pincet. 

Goede antwoord: C  

Wat doet u als eerste wanneer u iemand moet reanimeren?  

A) Het alarmnummer 112 bellen. 

B) Het slachtoffer in een stabiele zijligging leggen.  

C) Reanimatie starten. 

Goede antwoord: A  
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Wanneer geeft het AED-apparaat een schokopdracht?   

A: Wanneer iemand geen hartslag meer heeft.    

B: Wanneer iemand een hartritmestoornis heeft.   

C: Wanneer iemand een normaal hartritme heeft.   

Goede antwoord: B  

Wat moet u als eerste doen als iemand een vaatwastablet heeft ingeslikt? 

A: Laat het slachtoffer iets vettigs eten, bijvoorbeeld boter.  

B: Laat het slachtoffer de mond spoelen met water.  

C: Laat het slachtoffer direct braken. 

Goede antwoord: B  

Wat moet u doen bij iemand die mogelijk een hersenschudding heeft? 

A: Laat het slachtoffer rustig liggen of zitten.   

B: Laat het slachtoffer bewegen voor een goede doorbloeding.  

C: Laat het slachtoffer met zijn of haar hoofd tussen de knieën zitten.  

Goede antwoord: A 

U vermoedt een botbreuk, wanneer belt u 112? 

A: Bij alle vermoedelijke botbreuken.   

B: Nooit, in alle gevallen belt u de huisarts.   

C: Bij vermoeden van een gebroken been, heup of bekken.  

Goede antwoord: C  
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Wat pakt u uit de EHBO tas bij een wond die blijft bloeden? 

A:   +  snelverband + elastisch verband 

B:  +  gaas + pleister op rol 

C:  +  hechtpleister + hydrofiel verband 

Goede antwoord: A  

 

Wat doet u wanneer een groot glasscherf diep in de wond zit? 

A: Laat de glasscherf zitten en ontsmet de wond met alcohol.  

B: Laat de glasscherf zitten en verbind de wond voorzichtig.  

C: Haal de glasscherf eruit en verbind met de wond voorzichtig.   

Goede antwoord: B  

Wat moet u doen bij vlam in de pan?  

A: Blusdeken over de pan leggen.  

B: Blussen met water.  

C: Deksel op de pan doen.  

Goede antwoord: C  
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Wat moet u doen bij koolmonoxidevergiftiging? 

A: Sluit ramen en deuren, bel 112 en zet de afzuigkap aan.  

B: Open ramen en deuren, bel 112 en schakel de bron uit. 

C: Open ramen en deuren, bel 112 en wacht in huis op de hulpdiensten.  

Goede antwoord: B  

Hoe lang dient u iemand op ademhaling te controleren? 

A: 1 minuut 

B: 30 seconden 

C: 10 seconden 

Goede antwoord: C 

 

Hoe ziet de stabiele zijligging eruit? 

A: Persoon A 

B: Persoon B 

C: Persoon C 

Goede antwoord: C  

Wat doet u als een baby zich ernstig verslikt? 

A:  Sla met uw handpalm tussen de schouderbladen. 

B.  Houd de baby ondersteboven.   

C.  Sla met uw handpalm op de borstkast van de baby. 

Goede antwoord: A 

 


