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Welke is gevaarlijker?



  

risico = kans × effect



  

Kansen inschatten

Contact met object
● Beknelling   
● Geraakt door bewegend object   
● Snijden aan object   
● Stoten tegen stilstaand object   

Overig
● Lichamelijk contact   
● Vergiftiging   
● Vreemd lichaam   
● Acute fysieke belasting   
● Verbranding

Vallen
● Struikelen   
● Val van dier   
● Val door sprong   
● Val van hoogte, val uit, van   
● Uitglijden   
● Val van tweewieler   
● Zwikken   
● Val van trap of ladder   

Verkeer
● Botsing met 

medeweggebruiker
● Botsing met obstakel
● Eenzijding verkeersongeval

Met welk ongeluk komen mensen van 5 tot 18 jaar op de eerste hulp?
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Gevolgen inschatten
Met welke verwonding komen mensen van 5 tot 18 bij de SEH?



  

Gevolgen inschatten
Met welke verwonding komen mensen van 5 tot 18 bij de SEH?

Letsel aan:
● Schouder/arm/hand
● Heup/been/voet
● Hoofd/hals/nek 

Top 3:
● Gebroken pols, hand of vingers
● Verzwikte enkel
● Gekneusde hand of vingers



  

Kansen reduceren
Hoe voorkom je de meest voorkomende ongelukken?



  

Gevolgen reduceren
Als er al een ongeluk is gebeurd, hoe beperk je de gevolgen?



  

Materiaal



  

Voorbereiding



  

Instructie



  

Concentratie



  

Gebouw en omgeving



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Toets en evaluatie
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