
19 Protocol bij ongevallen in en om school 
 
De belangrijkste punten van EHBO 
 
 
Bij het verlenen van eerste hulp dien je altijd aan de volgende punten te denken: 

• Let op gevaar. Dit zowel voor jezelf als voor het kind. Zorg ervoor dat er niet meer 
ongelukken gebeuren. Trek bij bloederige karweitjes wegwerphandschoenen aan 
om jezelf tegen infecties te beschermen (denk hierbij bijv. aan hepatitis). 

 

• Ga na wat er is gebeurd en wat het kind mankeert. Vraag aan het kind of aan de 
omstanders wat er is gebeurd. Vraag het kind waar het pijn heeft of probeer 
erachter te komen door middel van aanwijzen. Blijf zelf rustig, ook als de 
verwonding ernstig lijkt. Probeer het kind te kalmeren, dan kun je het kind ook 
gemakkelijker behandelen. 

 

• Zorg voor deskundige hulp. Wanneer het kind naar de Eerste Hulp in het ziekenhuis 
moet, wordt er eerst contact met de ouders gezocht. Als die niet bereikbaar zijn  
wordt er een andere oplossing gezocht. Zij blijven bij het kind op de Eerste Hulp. De 
ouders worden nog steeds zo snel mogelijk gewaarschuwd.  

 

• Wanneer het noodzakelijk is dat een ambulance gebeld wordt, laat iemand dat dan 
zo snel mogelijk doen. Dit kan zijn de groepsleerkracht of een andere leerkracht die 
in de buurt is. Wacht niet op elkaar. Duidelijk doorgeven wat er is gebeurd, hoeveel 
slachtoffers er zijn, wat ze mankeren en waar de hulpverleners naar toe moeten 
komen. 

 

• Help het kind op de plaats waar het zit of ligt. Til een gevallen kind nooit op, maar 
laat het zelf aangeven wanneer het op wil staan. Verplaats het kind alleen als dit 
met het oog op zijn veiligheid noodzakelijk is(bijvoorbeeld bij brand). 

 

• Let op andere kinderen. 
 

• BHV gediplomeerden; er zijn op school gediplomeerde bhv – ers, schakel hun 
hulp in, gebruik hun kennis. 

 



Regels en afspraken 
 
 
Bij een ongeval of calamiteit moet snel en goed gehandeld worden. 
De volgende punten zijn hierbij belangrijk. 
 
 
Waar zijn de belangrijke gegevens van kinderen genoteerd: 

 
Deze gegevens afstemmen met leerlingdossier / inschrijfformulier. Geef wijzigingen door! 

 

• Bereikbaarheid van de ouders overdag (werk); 

• Naam, adres en telefoonnummer van de huisarts; 

• Verzekering en polisnummer van het kind; 

• Belangrijke afwijkingen zoals astma, epilepsie, suikerziekte, hartafwijkingen, 
 eventuele medicatie en aanwijzingen hoe te handelen bij problemen. 

 
 
Afspraken over de gang van zaken na een ongeval of ziekte: 

• Eerst ouders en eigen huisarts waarschuwen of een huisarts in de buurt. Alleen in 
 acute situaties is het aan te bevelen direct naar de Eerste Hulp te gaan. 

• Ouders telefonisch zo snel mogelijk inlichten. Ook wanneer er sprake is van een 
 lichte verwonding. 

• Wanneer een kind op school kan blijven, bij het uitgaan van de school meelopen 
naar de ouders en de gebeurtenis toelichten. Hier geldt: goede communicatie is 
essentieel! 

• Ongevalrapport invullen. 
 
Ongevalrapport: 

• Melding ongeval d.m.v. Ongevalrapport door getuige. 

• Inleveren Ongevalrapport aan de directeur 

• Opbergen in map Ongevallenregistratie door de directeur. 

• Maatregelen treffen ter voorkoming herhaling.  

• Jaarlijks evalueren van alle ongevallen. 

• Verbeteringen en aanbevelingen worden opgenomen in Routeboek. 



  
ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. 

 

Datum en tijd van 
het ongeval 

 

Naam betrokkene 
/slachtoffer 

 

Aard van het letsel 
 
 

 

Plaats van het 
ongeval 
 

 

Toedracht van het 
ongeval 
* Betrokken 
teamleden 
* getuigen (naam, 
adres) 
 
 
 
 

 

Schade 
 
 

 

Uitgevoerde 
maatregelen 
 
 
 
 
 
 

 

Eventuele verdere 
opmerkingen 
 
 
 

 

 
Rapport opgemaakt door: 
 
Handtekening:  
 
 


