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Inleiding
In juli 2016 is een nieuwe druk van het Oranje Kruis boekje verschenen. Omdat de
eindtermen van Jeugd EH zijn afgeleid van die van het Oranje Kruisboekje heeft dit gevolgen
voor de lesstof voor de jeugd. Een nieuwe uitgave voor de jeugd is voorzien voor september
2017.
Het Oranje Kruis wil de gebruikers van de huidige versie van Jeugd Eerste Hulp in de
gelegenheid stellen ook in het cursusjaar 2016/2017 cursisten volgens de nieuwe richtlijnen
op te leiden en op het examen met de nieuwe eindtermen voor te bereiden.
In dit document vindt u de wijzigingen welke gelden voor de Handleiding Instructeur Jeugd
Eerste Hulp.
U wordt aangeraden voor achtergrondinformatie bij de lesvoorbereiding gebruik te maken
van de 27e druk van Het Oranje Kruisboekje en van de bijbehorende Instructeurshandleiding.
Meer informatie over de (invoering van) de richtlijnen 216 vindt u hier.
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Wijzigingen in de Handleiding Instructeur Jeugd Eerste Hulp
Algemeen
Voor de logische volgorde van de eerste hulphandelingen verwijzen we naar het schema Volgorde
Eerste Hulp op de binnenzijde van de achterflap van de 27e druk.
Hoofdstuk 1, Lessen
P 6. Les 1, 2e aandachtsstreepje: Vijf belangrijke punten wordt vervangen door Uitgangspunten
P 6. Les 2. 1e aandachtsstreepje: Vijf belangrijke punten wordt vervangen door Uitgangspunten
P 7. Les 8. 3e aandachtsstreepje: Actieve bloeding wordt vervangen door Hevig bloedverlies
P 7. Les 12. 5e aandachtsstreepje (mitella) vervalt
P 8. Les 12. 6e aandachtsstreepje (brede das) vervalt
Hoofdstuk 2. Toelichting op de lessen
Les 1
P 12.

P 13.

Les 2
P 14.
Les 3
P 17.

Les 4
P 19.

Les 6
P 22.

Les 8
P 26.
P 27.

Eerste alinea onder De les (iedere…juiste volgorde) vervalt
Tweede alinea, 1e zin wordt verandert in: Het zal de cursisten aanspreken als het verlenen
van Eerste Hulp en het letten p gevaar gebeurt aan de hand van een recent ongeval.
Vraag 4 vervalt
Vraag 7 vervalt

Allereerste aandachtstreepje: Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp vervalt.

Onder Eerste Hulp, eerste aandachtstreepje: tekst wordt Bel 112 en haal een AED (of laat dit
doen)
Onder Flauwte, Laatste alinea vervalt en wordt vervangen door Als iemand wegraakt bij een
flauwte, moet 112 gebeld worden

Onder verslikking, Eerste Hulp, tweede aandachtstreepje, na …hoesten, toevoegen bel 112
(of laat dit doen),Daarna sla…
Volgende alinea: verwijder (handgreep van Heimlich) en verwijder tweede aandachtstreepje.

Het tweede deel: verplaats de 7e alinea (Er moet natuurlijk….bewusteloos slachtoffer) naar
boven, onder de alinea Bewusteloosheid wordt vaak….hij blijft ademen

Derde aandachtstreepje: Actieve bloeding vervangen door Hevig bloedverlies
Laatste alinea, eerste aandachtstreepje vervalt
Antwoord vraag 4: ernstige bloeding vervangen door hevig bloedverlies
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Les 9
P 28.

Onder leerdoelen: vierde aandachtsstreepje tekst vervangen door vertellen welke
hulpdiensten er bij vergiftiging gebeld moeten worden
Onder Eerste hulp, eerste aandachtsstreepje: 112 vervangen door huisarts of huisartsenpost.
Als dat niet lukt bel je 112 en volg….

Les 12
P 37. Het derde deel vervalt
P 38. Het vierde deel vervalt
Opdracht voor cursiten wordt: Laatde cursisten vraag 4, 6 en 7 maken
Vraag 5 vervalt
P 39. Vraag 8 en 9 vervallen
Les 13
P 41. Laatste aandachtstreepje dichtstbijzijnde vervangen door binnenste
P 42. Onder Eerste hulp, vijfde aandachtsstreepje 10 wordt 5
Les 14
P 44. Onder Het eerste deel, vierde aandachtsstreepje: verwijderen laatste deel van de zin: of
eventueel met water
Zesde aandachtsstreepje verwijderen tekst of in een bekertje met wat speeksel
In de volgende alinea: eerste zin verwijderen of water.
De zin ‘De tanden moeten…’ verwijderen speeksel of
De volgende zin ‘Water uit…wel worden gebruikt’ verwijderen
P 45. Laat de cursisten vraag 8 tot en met 11 maken
Vraag 12 vervalt
Les 15
P 49. Laat de cursisten vraag 2, 4 en 5 maken
Vraag 3 vervalt
P 50. Laat de cursisten vraag 6 en 7 maken
Vraag 6: antwoord ‘wondsnelverband’ en ‘veiligheidsspeld’ vervallen
Vraag 7: antwoord ‘driekante doek’ vervalt
Vraag 8 vervalt
Hoofdstuk 3
P 51. Tabel:
Eerste rij (driekante doek) vervalt
Tiende rij (synthetische watten) vervalt
Elfde rij (veiligheidsspelden) vervalt
Hoofdstuk 4
P 55 Onder Inhoud examens
Thema 1: Vijf belangrijke punten wordt vervangen door Uitgangspunten
Eerste aandachtstreepje: Vijf belangrijke punten wordt vervangen door Let op gevaar
Hoofdstuk 5
P 59. Opgave 4, a: De vijf belangrijke punten wordt vervangen door Let op gevaar
P 60. Opgave 5, a: mitella aanleggen vervalt
Opgave 6, a: brede das aanleggen vervalt
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Hoofdstuk 6: Eindtermen
Zie inlegvel bij Het Oranje Kruis Jeugdboekje
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