“CLICK 2017 voorbereiding”
Geachte gastouder Click,
Ter voorbereiding op de praktijkbijeenkomst waar u zich voor aangemeld heeft treft u op
de volgende pagina 15 vragen.
.
Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één juist is.
Er zijn geen consequenties aan verbonden aan deze “toets”
De vragen zijn bedoeld om de lesstof weer op te frissen voordat u naar de
praktijkbijenkomst
gaat.

Tevens treft u na de vragen een blad aan met 6 situaties welke we in de les gaan
behandelen. Deze kunt u ook thuis voorbereiden zodat we in de les hier wat dieper
op in kunnen gaan.
Succes met de voorbereiding!!

1. Een baby van 7 maanden verslikt zich. Wat is juiste manier van handelen?
A. Sla vijf keer met de vlakke hand tussen de schouderbladen, kijk in de mond en sla
daarna nogmaals vijf keer met de vlakke hand tussen de schouderbladen.
B. Leg de zuigeling op een harde onderlaag, geef vijf borstcompressies en verwijder het
vreemde voorwerp uit de keel met uw pink.
C. U past de Sandwichmethode toe: zuigeling op de onderarm, hoofd omlaag en vijf
slagen tussen de schouderbladen, afgewisseld met vijf borstcompressies.
2. Wat is een belangrijk kenmerk van een schedelbasisbreuk?
A. Het kind heeft een enorme "buil" op het hoofd, waar bloederig vocht uit komt.
B. Het kind is bewusteloos en heeft een snurkende ademhaling.
C. Er komt bloed of bloederig vocht uit een oor.
3. U heeft bij een kind van 7 jaar een steunverband aangelegd om de enkel.
Stelling 1: U haalt het verband eraf wanneer de tenen blauw of wit verkleuren.
Stelling 2: U haalt het verband eraf wanneer het kind aangeeft dat het
steunverband pijnlijk is en tintelingen veroorzaakt.
A. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist.
B. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist.
C. Stelling 1 en 2 zijn beide juist.
4. Een 4 jarig kind heeft een koortsstuip gehad en is bewusteloos. Wat doet u
daarna?
A. U belt 112, controleert de vitale functies en legt het kind in de
veiligheidshouding/stabiele zijligging.
B. U dept met koud water over het gezicht van het kind om een tweede koortsstuip
te voorkomen.
C. U observeert de ademhaling.
5. Een kind van 6 jaar heeft met zijn rechter wijsvinger tussen de putdeksel
gezeten. Het vingertopje is nagenoeg geamputeerd. Hoe behandelt u de wond?
A. Vragen aan de jongen het vingertopje in de mond te houden en naar de huisarts
gaan.
B. Het vingertopje goed schoonspoelen met lauw kraanwater, daarna steriel afdekken
en naar de spoedeisende hulp (SEH) gaan.
C. Het vingertopje steriel verbinden, zorgen voor een comfortabele
houding/ondersteuning en naar de spoedeisende hulp (SEH) gaan.
6. Reanimatie bij een kind van 4 jaar doet u door middel van:
A. 2 initiële beademingen, daarna gevolgd door een cyclus van 15 borstcompressies en
2 beademingen die je blijft herhalen.
B. Een cyclus van 15 borstcompressies en 2 beademingen die je blijft herhalen.
C. 5 initiële beademingen, daarna gevolgd door een cyclus van 15 borstcompressies en
2 beademingen die je blijft herhalen.

7. Een kind van 5 jaar is door de hond van de buren aangevallen. Bij inspectie
heeft de hond niet geheel door gebeten, hij heeft slechts een oppervlakkige wond
gemaakt. Waaruit bestaat de acute zorg?
A. U desinfecteert de wond met betadine jodium en dekt deze af met een pleister.
B. U spoelt de wond schoon met kraanwater en gaat naar de huisarts voor beoordeling
van de wond en een eventuele tetanusinjectie.
C. U spoelt de wond af met kraanwater, plakt daarna een zwaluwstaartje en een pleister.

8. Wat moet u doen wanneer een kind een splinter in z’n hand heeft?
A. Met een schone naald voorzichtig de huid openen om de splinter te kunnen pakken.
B. Er mogen geen vreemde voorwerpen uit een wond gehaald worden, ook een splinter
niet.
C. De splinter met een pincet uit de wond trekken in dezelfde lengterichting als hij erin is
gegaan.
9. Een kind van 5 jaar is door de ruit van een deur gevallen en heeft een hevig
bloedende wond aan de onderarm. Er zit géén glas in de wond. Wat doet u?
A. U gaat met het kind bij de wasbak zitten en houdt de arm van het kind onder stromend
water en spoelt de wond goed uit. Daarna legt u een wonddrukverband aan en gaat
naar de huisarts.
B. U laat het kind liggen, legt een wonddrukverband aan en belt 112.
C. U laat het kind liggen en gebruikt uw broekriem om de bloeding te stelpen en wacht
op professionele hulp.
10. Belangrijk bij het reanimeren van een zuigeling is…:
A. Het hoofd van de zuigeling met uw hand onder de kin licht achterover kantelen.
B. Het hoofd van de zuigeling door middel van de kinlift goed naar achteren kantelen.
C. Het hoofd van de zuigeling door middel van de kinlift in neutrale positie brengen.

11. De kleding van een kind heeft vlam gevat. Er is geen water voor handen.
Wat doet u?
A. U wikkelt het kind, vanaf de hals naar beneden, onmiddellijk in een (brand)deken of
een jas.
B. U dooft de vlammen door te slaan met een branddeken of uw blote handen.
C. U trekt de brandende kleding uit en draagt het kind naar de buren om onder de
douche te zetten.

12. In een speeltuin heeft een jongetje van 7 jaar een dopje van een drinkflesje in
zijn keel gekregen en dreigt te stikken. Wanneer u aankomt, treft u het kind buiten
bewustzijn aan op de grond. Hoe handelt u?
A. U kijkt in de mond of u het dopje ziet zitten en kunt verwijderen. Zo niet, start u
onmiddellijk met beademen, net zo lang tot de ademweg vrij is en laat u 112 bellen.
B. U kijkt in de mond of u het dopje ziet en kunt verwijderen. Zo niet, zoekt u met uw
pink naar het dopje door goed langs de keel en wangzakken te bewegen om het dopje
alsnog te verwijderen en laat 112 bellen
C. U laat 112 bellen, kijkt in de mond of u het dopje ziet zitten en kunt verwijderen. Zo
niet, start u met 5 initiële beademingen en daarna met borstcompressies afgewisseld
met beademingen.
=============================================================
13. Een kind van 3 jaar heeft chloor gedronken, maar is goed aanspreekbaar.
Wat doet U?
A. 112 bellen en aangeven welke (vloei)stof de vergiftiging betreft.
B. U geeft het kind een half glaasje water te drinken en iets te eten en gaat naar de
huisarts
C. U laat het kind direct braken, door met uw vinger de achterkant van de tong te
prikkelen en gaat naar de huisarts.
14. Waardoor kan een shock bij een kind ontstaan?
A. Door hevig bloedverlies.
B. Door een slok uit een fles afwasmiddel te drinken.
C. Door een astma aanval.
15. Wat is het belangrijkste in de eerste hulp bij brandwonden bij een kind?
A. De brandwond minimaal, 10 minuten te koelen met koud water en eventueel met
ijsblokjes.
B. De brandwond minimaal 10 minuten te koelen met lauw stromend kraanwater.
C. Het steriel afdekken van de verbrande plekken met verkoelende zalf.
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Onderstaand zie je steeds enkele ongeval situaties. Deze gaan we in de les behandelen.
Graag deze thuis al voorbereiden zodat we in de les direct op uw vragen in kunnen gaan.
Denk bij de diverse situaties aan:






Heb ik verband nodig?
Moet ik een ambulance bellen of moet ik een arts bezoeken na de behandeling?
Mag ik iemand verplaatsen?
Mag ik iemand laten drinken?
Welke hulp is nuttig / noodzakelijk en wat kan ik beter (nog) niet doen?

Veel succes.
Een kind is met spelen gevallen met zijn fiets. Je bent snel ter plekke en het kind heeft geen
zichtbare letsels. Na het gebruikelijke troosten speelt hij weer verder, maar komt na 20
minuten naar binnen en gaat op de bank liggen. Hij geeft aan moe te zijn en even te willen
slapen.
Het kind is 6 jaar. Welke stappen zou je ondernemen en waarom?
Het huis waar jij altijd op de kinderen past is super veilig. De ouders hebben samen met de
GGD echt hun best gedaan. Terwijl je wat kleine huishoudelijke werkzaamheden aan het
verrichten bent valt het je op dat het erg stil geworden is. Je let op Denise (3 jaar) en je
hoort haar niet meer. Daar zie je haar plotseling in de gang liggen. Ze heeft een handtas
geopend en er ligt een doosje medicijnen op de grond. Er gaat van alles door je hoofd. Hoe
kon iemand die tas laten liggen en wat zijn dat in godsnaam voor tabletten?
Denise is slecht aanspreekbaar en voelt slap aan.
Welke stappen zou je ondernemen en waarom?
Je vindt een van de kinderen (5 jaar) onderaan de trap. Bij navraag blijkt dat hij zijn been
niet kan bewegen. Verder zegt hij dat hij dat zijn been prikt. Hij is verder vrij rustig en een
beetje bang. Je ziet geen zichtbare letsels. Welke stappen zou je ondernemen en waarom?
Een kind heeft buiten gespeeld en omdat zijn ketting van de fiets was heeft hij geprobeerd
deze er weer op te leggen. Best knap voor een kind van 9 jaar. De ketting ligt er inderdaad
weer op maar hierbij heeft hij zich lelijk bezeerd aan zijn hand. Hier zit een diepe snijwond
die in het begin even flink heeft gebloed maar inmiddels bijna is gestopt.
Welke stappen zou je ondernemen en waarom?
Een kind van 7 heeft zich verbrand omdat hij, nieuwsgierig als hij is, wilde kijken wat er in
een pan zat. Hij heeft hierbij kokend water over zijn hand gekregen.
Je weet gelukkig dat je moet koelen en terwijl je dit aan doen bent gaat de pijn snel over.
Wanneer je de hand bekijkt zie je verder wat blaren en een rode en soms witte huid.
Welke stappen zou je ondernemen en waarom?
Twee kinderen zijn met spelen tegen elkaar gerend (met de hoofden tegen elkaar). Een van
de kinderen zit een beetje versuft op de grond en moet af en toe lachen om wat er gebeurd
is. De andere is vrij rustig en inmiddels gaan liggen. Hij reageert steeds slechter en binnen
enkele minuten verliest hij zijn bewustzijn.
Welke stappen zou je ondernemen en waarom?

