Aanpassing competentielijst
hercertificering
Instructeur Eerste Hulp

© Het Oranje Kruis, 2016

Datum van ingang: 4 oktober 2016

Aanpassing competentielijst hercertificering Instructeur Eerste Hulp
Voor de hercertificering diploma Instructeur Eerste Hulp tonen instructeurs Eerste Hulp iedere 4 jaar
aan de competenties nog te beheersen. Per 1-9-2016 zijn de nieuwe eindtermen ingevoerd. Daarom
zijn per 4 oktober 2016 de persoonlijke dossiers in PE online aangepast.
Wat betekent dit?
 De meeste aan te tonen competenties zijn onveranderd gebleven. Enkele hebben een
andere titel gekregen naar aanleiding van de omschrijvingen van de nieuwe eindtermen.
Bijvoorbeeld 040 was “Bewustzijnsstoornissen” en heet nu “Beoordelen bewustzijn”.
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Let op gevaar
Verplaatsen slachtoffer ( alle vormen)
Beoordelen bewustzijn
Beoordelen ademhaling
Stabiele zijligging
Reanimeren volwassene
Druk op de wond bij hevig bloedverlies
Luchtwegbelemmering
Wonden
Borstletsel
Botbreuken en ontwrichtingen
Brandwonden
Bevriezingswonden
Zeediersteken
Gebitsletsels
Reanimeren kinderen, zuigeling en drenkelingen
Verslikking zuigeling
1 eerstehulpvaardigheid toegespitst op kinderen (met name
benadering)
320 EH bij wandelletsel

 Sommige handelingen zijn inhoudelijk veranderd; van instructeurs Eerste Hulp wordt
verwacht dat ze zich deze zo snel mogelijk eigen maken. Het Oranje Kruis gaat er vanuit dat u
dit binnen de lopende periode van 4 jaar doet.
Bijvoorbeeld “150 Kneuzing en verstuiking”: geen ICE en synthetische watten meer.
 Er zijn 3 bestaande competenties vervallen, die komen op een andere manier terug.
Bijvoorbeeld: “030 Ondersteunend vervoer”. Dit komt terug bij 020 die nu “Verplaatsen
slachtoffer (alle vormen)” heet.
30 Ondersteunend vervoer
220 Voorwerp in neus, oor of huid
Eerste Hulp bij wandelletsel - 1 eerstehulpvaardigheid toegespitst
330 op wandelletsel
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 Door de nieuwe eindtermen is een aantal competenties toegevoegd, sommige daarvan zijn
ontstaan door splitsing:
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113
114
115
116
117
151
171
181
182
183
191
192
271
281

Zorg voor professionele hulp
Snel op zij draaien bij braken
Mogelijk wervelletsel
Inademen rook, gas of een chemische stof
Ziekten met gevolgen voor de ademhaling
Snelle ademhaling
Ernstige hartklachten
Schedel- en hersenletsel
Epileptische aanval
Koortsstuipen
Hersenvliesontsteking
Te laag / te hoog bloedsuikergehalte
Beroerte
Spierscheur
Oorletsel
Hitteberoerte
Hittekramp, -uitputting of stuwing
Giftige stoffen op de huid of in de ogen
Ernstige onderkoeling
Lichte onderkoeling
Eikenprocessierups
Ziekteklachten

De meeste instructeurs Eerste Hulp hebben 2 tot 4 jaar de tijd om de “nieuwe” competenties aan te
tonen.
De instructeurs Eerste Hulp van wie de 4-jaarlijkse periode loopt van 1-9-2013 t/m 31-8-2017 hebben
nog 11 maanden de tijd om de “nieuwe” competenties aan te tonen. Het Oranje Kruis gaat ervan uit
dat dit haalbaar is als dit tijdig met het rayon wordt overlegd. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken
dan kan bij Het Oranje Kruis tijdig (vóór 1-7-2017) dispensatie aangevraagd worden. Deze zal zoals
gebruikelijk door de directie beoordeeld worden.
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