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 Aan het eind van deze les heb je 

 kennis gemaakt met de begrippen ABCD, 

 methodisch handelen en overdracht. 

 Aan het eind van deze les ken je de 
basisprincipes van methodisch handelen. 



 



 Methodisch handelen binnen de EHBO 

 Treat first what kills First 

 Het ABCD 

 MIST/GAVE/SBAR 

 Less is more 

 

 





 Recept 

 Voorkomen dat je iets vergeet 

 Logisch nadenken 

 De uitkomst is bij iedereen gelijk 

 Houvast in panieksituaties (aangeleerd 
gedrag) 

 Voorbeelden van methodisch handelen 
bijvoorbeeld reanimatie 



 Logisch nadenken, oorzaak en gevolg 

 Meerwaarde EHBO’er 

 Gelijk handelen, denk aan reanimatie of 
verstikking 

 Geen geneuzel, wij zijn geen arts 

 

 



 Een methode voor je handelen 

 Logisch, oorzaak en gevolg 

 Snel uit te voeren 

 Treat first what kills First 

 



 Airway = Ademweg oftewel de luchtweg 

 Treat first what kills First: bijvoorbeeld 
verstikking 

 Kleine c (c-spine) = nekfixatie, want luchtweg 
in gevaar 

 Oorzaak-gevolg: geen vrije ademweg, geen 
ademhaling, geen circulatie, geen bewustzijn 
= dood 



 Breathing = Ademhaling 

 Treat first what kills First: bijvoorbeeld geen 
ademhaling bij drenkeling 

 Oorzaak-gevolg: geen ademhaling, geen 
circulatie, geen bewustzijn = dood 



 Circulation = Bloedsomloop 

 Treat first what kills First: circulatiestilstand, 
ernstige uitwendige bloeding 

 Oorzaak- gevolg: geen circulatie, geen 
bewustzijn = dood 

 



 Disability = Bewustzijn 

 Treat first what kills First: veiligstellen ABC 
d.m.v. stabiele zijligging 

 Oorzaak-gevolg: geen bewustzijn, gevolgen 
voor ABC met als gevolg dood 



 Bedenk dat een probleem in een van de vier 
letters altijd gevolgen heeft voor de andere 
letters. Voorbeeld: Bewusteloosheid- niet 
stabiel leggen- overgeven of tong inslikken, 
hierdoor bedreigde A, daarna een bedreigde 
B met als gevolg een circulatiestilstand. 

 Het ABCD is gebaseerd op risico. 

 



 



 Methodiek om op een goede wijze een 
overdracht te geven aan 
collega’s/hulpdiensten/meldkamer.  

 Belangrijk: 
 Gebeurtenis: Wat zie je 

 Aandoening: wat hebben de slachtoffers 

 Vitale functies: Het ABC 

 Extra hulp nodig: Wat heb je nodig: Ambulance, collega’s 
etc. 

 Kort en bondig 

 Luister goed naar de vragen van de centralist! 
Zij volgen namelijk hun eigen methodiek. 



 Maak een aantal groepjes 

 Je ziet nu aantal foto’s 

 Bespreek wat je ziet en houdt rekening met 
de vier punten zoals hiervoor genoemd 

 Elke foto bespreken we even na 









 KISS (Keep It Simple, Stupid) 

 Je bent EHBO’er, geen arts/verpleegkundige 

 Diagnoses hoeven niet gesteld te worden, wel 
oorzaak-gevolg! 

 Vertrouw op je pluis/niet-pluis gevoel 

 Handel! 

 Het ABCD is een hulpmiddel en niet heilig 

 




