
RESERVEOPDRACHT 1 

Maatschappij & Welzijn EHBO, noodnummer 

STAP 1: Lees onderstaande situatie 

STAP 2: Alarm slaan is niet zo eenvoudig als je denkt. In de enveloppe vind je enkele stappen terug. Leg 

de stappen samen met jouw groepje in de juiste volgorde om jouw oma zo vlug mogelijk te helpen. 

STAP 3: Zijn jullie klaar? Scan dan onderstaande QR – code om de oplossing te bekijken. 

STAP 4: Lag alles in de juiste volgorde? 

Veel succes! 

Campus Het Spoor 

Begonialaan 34 | 2400 Mol 

Tel. 014 31 27 48 

info@campushetspoor.be | 

www.campushetspoor.be 

Situatie 

Jouw oma gaat wekelijks naar de dinsdagmarkt in Mol met jouw papa (haar zoon). Deze week moet jouw 

papa zelf op consultatie bij de cardioloog en daarom kan hij jammer genoeg oma niet vergezellen. 

Aangezien jij bijna 12 jaar oud bent, vindt jouw papa dat jij zijn plaats wel eens kan innemen. Dit vind je 

een SUPER leuk idee! Dinsdagochtend rijd je met je fiets naar oma om nadien samen met haar te voet naar 

de markt te vertrekken. Gisterenavond heeft het enorm hard gewaaid. Hierdoor ligt het fietspad vol met 

takken. Wanneer jij en oma vertrekken, merk je dat oma behoorlijk slecht ter been is. Gelukkig is het maar 

5 minuutjes wandelen voordat jullie op de markt aankomen. Oma koopt alles wat je maar wilt. Zo kreeg je 

al nieuwe kousen, snoep en lekkere wafels. Jij draagt de zakken. Op een bepaald ogenblik laat je een zak 

vallen. Vlak voor de voeten van oma. Oma valt. Ze ligt te kermen van de pijn. Ze vermoedt dat ze haar 

heup heeft gebroken. 

Natuurlijk wil je jouw oma helpen. Dit doe je door alarm te slaan. 

mailto:info@campushetspoor.be
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Vermeld waar (de locatie), wat (het soort 

noodgeval) en wie (of er gewonden zijn). 

Vraag aan een omstaander om de hulpdiensten 

te alarmeren. 

Ben je alleen? Alarmeer dan zelf met jouw gsm 

door het nummer 112 te bellen. 

Probeer zelf bij het slachtoffer te blijven als dat 

kan. 

Als hij elders moet gaan bellen, vraag dan om 

nadien terug te keren en verslag uit te brengen. 


