
Is het waar dat het belangrijkste punt met: controle ademhaling begint? 
Ik ben benieuwd wat de kerstman daarvan vind.       
Wanneer er een Piet het dak afgegleden is,  
Bedenkt u, is er iets met zijn botten mis? 
De vitale functies zijn niet van direct levensbelang,          
Dat u als eerste de ademhaling controleert wist u al lang.         
Wanneer Piet weer begint te praten, 
houd u goed zijn circulatie in de gaten.          
Een Piet die geen ademhaalt, en zijn keel vast pakt, 
Moet worden geholpen met rug- en de heimlichgreep, anders verdwijnt Piet in 
een andere zak. 
Iedere Piet die niet op aanroepen reageert, 
Is even niet meer bij de tijd, dat hebt u toch zo geleerd?          
De ademhaling controleert u met de hoofd-kantel methode wel 10 seconden lang, 
Wanneer de ademhaling goed is ziet u dat aan het bewegen van de buik en voelt 
u dat langs uw wang .        
Geen recactie op aanspreken, dan starten we direct de reanimatie; 
Niet verplaatsen, maar direct op locatie. 
We hebben te maken met een Piet zonder ademhaling, 
Het nalaten van directe hulp is een enorme dwaling.          
Het geven van borstcompressie, moet ter hoogte van de tepellijn op de borstkast, 
Er is intussen geen tijd voor een met bisschopswijn gevuld glas. 
Het tempo is minimaal 120 x per minuut, 
Zoals u geleerd hebt op het EHBO-opleidingsinstituut 
U geeft vervolgens 15 borstcompressies, 
Hloud u hand op dezelfde plek en zak niet af naar de lies.  
 
 
Twee effectieve beademingen en soms meer, 
komt er geen lucht in, jammer dan , op naar de volgende keer.          
Wanneer er een AED aanwezig is, mag u deze niet gebruiken.          
Wanneer Piet weer ademhaling heeft, kunt u dat soms ook ruiken.          



Een Piet die tijdens de reanimatie braken gaat, 
Duwt u met de buik-rugligging naar u toe tot alle braaksel de mond verlaat.          
Wanneer u moe bent mag u de reanimatie niet aan een ander overlaten,          
Tijdens de reanimatie houdt u altijd het slachtoffer in de gaten.          
Bij een flinke bloeding, houd u druk op de wond, 
U kijkt, luister en houdt uw mond. 
Na 10 minuten stevige druk,  
Leggen we een steunverband aan, ow ow wat zijn we druk. 
Shock is hier het grootste gevaar, 
Een glaasje drinken ? Ja geef dat maar ! 
Piet warm houden is hier niet van belang, 
Zo houden wij zijn kerntemperatuur op gang. 
Bij verslikking in pepernoten, snoepgoed of taai taai, 
Is Piet heel stil en maak geen lawaai. 
Piet grijpt zeker naar zijn keel, 
Alles wordt hem nu even teveel. 
Piet laten braken is wat jij moet laten doen, 
Zo niet vult hij volgend jaar geen ene schoen. 
Valt Piet tijdens de drukke intocht ineens flauw, 
Is hij duizelig en ziet hij blauw. 
Piet laten liggen is wat jij Piet adviseert, 
Zeker 20 minuten laten tot zijn bloeddruk is bekeerd. 
Suikergoed kan je Piet laten snoepen, 
Blijft Piet zich slecht voelen dan direct professionele hulp inroepen. 
Het tillen van die zware zakken, geeft soms sleutelbeen problemen, 
Welke actie moet u nu weer ondernemen? 
Piet kreeg tijdens het strooien, tegen zijn hoofd een harde oude pepernoot, 
De plek is pijnlijk, gezwollen en rood. 
Warm houden is wat u hier dient te gebeuren, 
Zodat de plek verder rood zal kleuren. 
Marsepein, borstplaat, speculaas, ligt zwaar op de maag, 
Vertering van deze spijzen gaan bijzonder traag. 



Misselijk worden is ook een van de symptomen, 
Vinger in de keel, boven de pot en laat de boel maar komen. 
BakPiet heeft zicht tijdens zijn werkzaamheden verbrand aan de oven, 
Hoe moeten wij dit vuurtje nu weer doven. 
Het aanbrengen van dikke laag zalf is de remedie, 
Of toch niet, en beschouwen wij dit als een grote komedie. 
Oh jee stuntPiet heeft weer iets uitgehaald, is het heus, 
Door de stunten met de staf heeft hij nu een bloedneus. 
Wij laten stunt Piet zijn neus nu laten snuiten, 
Doen wij dit wel, huilt Piet tranen met tuiten. 
Nu genoeg over letsels en alle ellende, 
We gaan nu echt beginnen met de pakjesbende. 
Vandaag staat er veel op de planning, 
Een kwestie van doen en herkenning. 
Veel succes vanavond, 
We maken het weer lekker bont !  
 
Sint & zijn Pieten 
 


