
Webinar: Eerste 
Hulp bij Fiets 
ongevallen
• Microfoon uit (tijdens webinar)

• Vragen stellen via de chatfunctie

• Het is verboden om de webinar op te 
nemen

• We starten om 19:00 uur!

Erik Lammers lammersehbfo@gmail.com



Eerste Hulp bij 
Fiets ongevallen
Weet jij wat je moet doen?

Erik Lammers lammersehbfo@gmail.com



Huisregels

Webinar Eerste Hulp bij Fiets Ongevallen

• Microfoon uit/mute

• Camera aan

• Vragen stellen via de chatfunctie (type eerst 
het woord VRAAG: )



Inhoud

• Introductie

• Basisregels bij Hulpverlening

• Pauze! 

• Een letsel! Weet jij wat je moet doen?



Ongeval!!!

Weet jij wat je moet doen??



Basisregels 

• Eigen Veiligheid!

• Onderscheid maken of het levensbedreigend is of niet!

• Alarmeren!



Eigen Veiligheid 

• Als jij veilig bent kan je iemand anders helpen!

• Eerst jezelf dan Omstanders en daarna het Slachtoffer



Levensbedreigend? 

Als één of meerdere vitale functies weg of bedreigd zijn!

• Drie vitale functies:

• Bewustzijn

• Ademhaling

• Circulatie



Alarmeren!

112 of niet?

• Alleen 112 bellen bij levensbedreigende situaties

• Politie: 0900-0844

• Brandweer: 0900-0904



Pauze!!

5 minuten

• Drinken?

• Gelletje?

• Toilet?



Wat kan je doen?

Zwaar ongeval met bewusteloosheid

• Zorg voor je eigen veiligheid en bel 112!

• Laat het slachtoffer liggen!

• Zorg voor beschutting

• Doe de helm af!

• Bij geen Normale ademhaling → start reanimatie

• Bij wel Normale ademhaling → stabiele zijligging



Wat kan je doen?
Zwaar ongeval met bewusteloosheid



Wat kan je doen?

• Vul het formulier in en geef aan welke letsels jij graag behandeld wilt zien

• We gaan dan de top tien van de letsels doornemen!



Wat kan je doen?
• Lichte onderkoeling:

Rillen, klappertanden, moe, suf, snelle en oppervlakkige ademhaling

• Ernstige onderkoeling:

Rilt en klappertand niet meer, stijf, verminderde reflexen en daling in het 
bewustzijn.

Wat doe je?

• Bij lichte onderkoeling

zorgen dat het slachtoffer niet verder afkoelt, geef iets warms te drinken, breng 
je slachtoffer naar een warme omgeving.

• Bij ernstige onderkoeling

Bel 112, zorgen dat het slachtoffer niet verder afkoelt, niet verplaatsen, niet 
eten of drinken 

Onderkoeling



Wat kan je doen?

Schaafwond

• De wond goed schoon spoelen met lauw stromend water

• Droog de omgeving van de wond met een schone doek

• Kleine schaafwonden kan je aan de lucht laten drogen

• Dek grote schaafwonden af met niet verklevend steriel verband

• Als je de wond niet goed schoongemaakt krijgt neem contact op met de 
huisarts en laat de wond goed schoon maken



Wat kan je doen?

Nek en wervel letsel

• Zorg dat je het hoofd stil houd in de gevonden positie

• Stel je slachtoffer gerust

• Verwijder de Helm!

• Bel 112

• Zorg voor beschutting (let op afkoeling)

• Draai het slachtoffer alleen op de zij bij braken en/of bloedverlies uit de 
mond



Symptomen van hitte-uitputting:

• Veel zweten, rood hoofd of bleek

• Hoofdpijn, duizelig en braken

• Spierkrampen

•

Wat kan je doen?

• Het slachtoffer in een koele omgeving leggen

• Beschermen tegen de zon (schaduw, reddingsdeken)

• Zelf laten drinken, niet te koud!

• Verkrampte spieren koelen

• Bij twijfel: bel 112!

• https://www.rodekruis.nl/persbericht/60-procent-sporters-weet-niet-wat-
te-doen-bij-oververhitting/

Wat kan je doen?

Oververhitting/hitte uitputting

https://www.rodekruis.nl/persbericht/60-procent-sporters-weet-niet-wat-te-doen-bij-oververhitting/


Wat kan je doen?

Gebroken heup

Symptomen

• Veel pijn, verkleuring en/of zwelling

• Het slachtoffer kan niet op zijn/haar been steunen

Wat kan je doen?

• Ondersteun het been, beweeg het been zo min mogelijk

• Als het bovenbeen verkleurd (blauw of bleek) en/of als er sprake is van een 
open breuk bel je 112

• Kan je het slachtoffer niet vervoeren of bij hevige pijn overleg met 112 wat je 
moet doen



Wat kan je doen?

Wespensteek

Symptomen

• Een wespensteek zorgt vaak voor een felle pijn gevolgd door een 
branderige of jeukende, rode zwelling.

Wat kan je doen?

• Koelen, liefst met ijs

• Als de zwelling blijft neem dan contact op met de huisarts

• Steek in de mond/keel of bij een allergische reactie? Bel 112!

• Medicijnen tegen allergie moet het slachtoffer zelf toedienen.



Wat kan je doen?

Verward (moeilijk spreken, zoeken naar woorden), Beroerte

Wat is een beroerte?

• Verzamelnaam voor verschillende problemen met de bloedtoevoer van de 
hersenen.

1. Herseninfarct: een bloedpropje sluit een bloedvat in de hersenen af

2. Hersenbloeding: een bloedvat in de hersenen barst open

3. TIA: er is een kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen

Bij alle drie krijg je uitvalverschijnselen, bij een TIA zijn deze tijdelijk.

Wat kan je doen?

• Mond/Spraak/Arm  Beroerte Alarm! Bel 112!

• Bij twijfel bel 112 en overleg met de centralist!



Wat kan je doen?

Gebroken sleutelbeen

Symptomen

• Een afhangende schouder (naar beneden of naar voren)

• Pijn bij het optillen van de arm

• Schurend of knarsend gevoel bij beweging van de arm

• Zwelling en of een bloeduitstorting boven de breuk

• Uitstekend bot

Wat kan je doen?

•

• Bij een open breuk dek de wond af

• Overleg met de centralist van 112 over vervoer



Wat kan je doen?
Symptomen

• Pijn, drukken gevoel op de borst (vooral bij mannen)

• Pijn tussen de schouderbladen (vooral bij vrouwen)

• Uitstralende klachten als pijn in de arm, keel en kaak

• Kortademig (sneller moe bij inspanning)

• Zweten

• Misselijk en braken

Wat kan je doen?

• Bel of laat 112 bellen

• Laat het slachtoffer zitten of liggen 

• Blijf de ademhaling en het bewustzijn controleren

Druk op de borst, moeite met ademhalen, Hartinfarct



Wat kan je doen?
Gebroken pols

Symptomen

• Pijn, bij ondersteuning wordt het minder

• Je kan de pols niet meer bewegen

• Abnormale stand

• Zwelling

• Soms een wond

Wat kan je doen?

• Ondersteun de pols (mitella of binnenband)

• Dek de wond losjes af, zo steriel mogelijk

• Overleg met de 112 centralist over mogelijk vervoer



Dank voor je 
aandacht!
• Als je interesse hebt in een training neem dan 

gerust contact op met:

• Geert Lantink (glantink@ntfu.nl)

• Erik Lammers 
(lammersehbfo@gmail.com)

Erik Lammers lammersehbfo@gmail.com

mailto:glantink@ntfu.nl

