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 BLOEDNEUS      / 12
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis 

at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum.Lorem ipsum 

dolor sit amet.

HEALTH INSURANCE CONCEPT 
Y O U R  T E X T  H E R E  

HELP, BEL 112!THEMATOETS 

■ Hoe stelp je een bloedneus? Kruis de juiste manier aan.

■■ Houd het hoofd naar beneden en laat het bloed eruit stromen.

■■ Houd het hoofd in leeshouding en knijp de neus vijf minuten dicht.

■■ Houd het hoofd achterover en knijp de neus dicht.

Kun jij de lege EHBO-koffer vullen?
■ Omkring met groen wat in de koffer hoort.
■ Zet een rood kruis door de spullen die er niet in thuishoren.

X



 DE HULPDIENSTEN VERWITTIGEN      / 53

 ONS LICHAAM      / 64

 HET MATERIAAL VAN DE DOKTER      / 45
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■ Ga om de beurt naar je leerkracht.

■ Vertel of toon hoe je op een goede manier de hulpdiensten verwittigt.

■ Zet de delen van het oor op de juiste plaats.

1  binnenoor
2  gehoorzenuw
3 trommelvlies
4 gehoorgang
5 oorschelp
6  slakkenhuis met trilhaartjes

■ Omkring het juiste antwoord.

• stokje om op je tong te leggen, waarmee de dokter in je keel kijkt 
A spatel B siroop C infuus

• apparaat waarmee de dokter naar je longen en je ademhaling luistert 
A infuus B stethoscoop C bloeddrukmeter

• materiaal om een wonde af te dekken door middel van een wikkeltechniek 
A pleister B zalf C verband

• vloeibaar medicijn dat via je aders je lichaam binnenkomt 
A zalf B pil C infuus
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 IN- EN UITADEMEN      / 66

 EEN GOEDE HOUDING      / 27

 IK ZEG NEE      / 48
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■ Omkring het juiste antwoord.

• Om in leven te blijven, moeten we ademen. Dat doen we via de mond / de neus / de mond en de 
neus. 

• Als je inademt, komt er lucht in je lichaam. Ons lichaam kan niet zonder lucht, omdat daarin een 
belangrijk gas zit: zuurstof / koolstof.

• Als je inademt, zetten de longen uit / krimpen de longen. 
• De lucht gaat langs de keelholte naar de luchtpijp / de hersenen.
• Met één long kun je niet leven / wel leven.
• Vervuilde lucht noemen we: smog / mist.

■ Kruis aan wie het goed doet.

■ Noteer ook waarom.

 

 .

■■ ■■ ■■

■ Oké of niet? Zet een kruisje in de juiste kolom.

Fien wil geen knuffel geven aan de oppasser. Ze heeft 
hem dat al gezegd. Toch geeft hij haar nog een knuffel.

Nathan krijgt altijd een kus op zijn voorhoofd van oma 
voordat hij gaat slapen. Dat vindt hij heel fijn.

Nonkel Hugo neemt Merel altijd op schoot, ook al heeft 
ze dat niet graag.

De leerkracht wuift altijd enthousiast als hij een leerling 
ziet.

De vrouw buigt niet voorover of achterover en zit met een rechte rug en schouders op de 

stoel

X

X

X

X

X



 OORSUIZEN      / 29

 ZINTUIGEN      / 210

 ONS SKELET      / 211

 GEVAARLIJKE SITUATIES      / 212
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■ Noteer twee zaken die je kunt doen om oorsuizen te vermijden.

1  

2  

■ Bij welk zintuig hoort het woord? Maak de juiste verbinding.

■ Vul de functies van het skelet aan.

Ons skelet zorgt voor:
- vasthechting van de spieren,

-  ,

-  .

■ Noteer twee gevaarlijke situaties in huis. Denk aan het gevarenspel!

1  

2  

trillingen

horen

papillen

zien

slijmvlies

ruiken

pupil

smaken

gehoorbescherming dragen

niet te lang in een lawaaierige omgeving staan, met een decibelmeter werken

bescherming organen (hersenen, hart, longen)

ondersteuning voor ons lichaam

eigen antwoord 

eigen antwoord



EXTRA VRAAG                               /     
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Evaluatie vaardigheden Mijn mening Mening leerkracht

Dit gaat heel 
goed! Ik kan dit. 

Hier moet ik 
nog wat op 

oefenen.

Dit gaat heel 
goed! Ik kan dit. 

Hier moet ik 
nog wat op 

oefenen.

Ik kan uitleggen hoe iets werkt.

Ik heb aandacht voor mijn eigen 
veiligheid en die van anderen.

Aanvulling:

Hoe deed ik de toets?

Ik denk Leerkracht vindt

■ Duid de delen aan met een pijl naar de prent.

borstbeen 

ellepijp

ribben 

opperarmbeen 

wervelkolom


