Workshops uitgelicht
Het Oranje Kruis Event 2022:
Thema: Didactische hulpmiddelen voor Eerste
Hulponderwijs

© 2022

Workshop: Het HOE en WAAROM van LEREN
Spreker:
Dr. Wiebe de Vries, onderwijskundige
Helpen we cursisten wel écht te leren? Er zijn nog steeds mythes die worden toegepast in het
onderwijs omdat men denkt dat ze juist zijn. Tegelijkertijd worden zinvolle uitgangspunten vanuit
de cognitieve psychologie vaak niet toegepast, omdat ze niet bekend zijn. Tijdens deze interactieve
lezing wordt op basis van stelling geprobeerd een aantal mythes te ontkrachten, op basis van neurowetenschappelijke principes bekeken hoe mensen leren en tips gegeven hoe het beklijven van
vaardigheidskennis en het oproepen ervan bevordert kunnen worden. Vergeet je telefoon niet om
actief mee te kunnen doen en interessante QR-codes te scannen!

Workshop: Succesvolle EHBO-lessen in het onderwijs
Spreker:
Auke Woord, docent en Instructeur Eerste Hulp Deltion College
Steeds meer scholen zien het belang in van EHBO-lessen binnen het onderwijs. Jong geleerd is oud
gedaan, en kennis van eerstehulpverlening komt bij elk beroep van pas. Maar hoe plan je EHBOlessen binnen het curriculum? Rooster je het in met het weekrooster of is het beter hier een apart
blok voor te reserveren? Wie kan deze lessen geven en welke middelen heb je verder nodig? Binnen
het Deltion College hebben ze reeds ruime ervaring met EHBO-lessen. In deze workshop vertellen ze
hier alles over, en kun je al je vragen kwijt. Daarnaast krijg je tips en tricks om pubers bij de les te
houden. Dat komt altijd van pas!

Workshop: Beter leren reanimeren met Mixed Reality
Spreker:
Daniel Schinkel, directeur Velicus
Wist je dat volgens een Critical Care Forum overleving na reanimatie de afgelopen 10 jaar is
toegenomen door innovatieve leermethoden & technieken? Augmented Reality, Virtual Reality en
Mixed Reality maken de leeromgeving realistischer, wat de hulpverlener uiteindelijk meer
vertrouwen geeft om een slachtoffer daadwerkelijk te helpen. In deze interactieve workshop ga je
aan de slag met Mixed Reality via de HoloLens. De app begeleidt je door alle reanimatiestappen,
biedt scenariotraining en geeft feedback op je handelingen. Ontdek de mogelijkheden van nieuwe
technieken binnen de opleiding eerste hulp.

Workshop: Meer leerrendement en tegelijk zelf minder hard werken!
Spreker:
Ankie van de Breevaart, didacticus
Hoe krijg je inzicht in leren en maak je gebruik van deze kennis in je EHBO herhalingslessen? Als dat
jouw vraag is, schrijf je dan in voor deze workshop! Je krijgt informatie over leren en gaat met
werkvormen aan de slag. Hiermee hoef jij straks minder hard te werken en wordt het leerrendement
van jouw EHBO herhalingslessen groter. Daar is iedereen mee geholpen!

Workshop: Stop de Bloeding - red een leven. Herken jij levensbedreigend
bloedverlies en de noodzaak van omstanderhulp?
Spreker:
Lijntje Delis, opleidingsadviseur Vumc Academie
Ben je Instructeur Eerste Hulp en vraag je je weleens af hoe je cursisten de achtergronden en
vaardigheden van stop de bloeding red een leven (SDBREL) kunt overbrengen? Of wil je je eigen
kennis updaten? Kom dan naar de interactieve workshop SDBREL. Een presentatie en interactieve
quiz leiden je in vogelvlucht door de achtergronden en vaardigheden van SDBREL heen. Met onder
andere:
• Het belang van omstanders hulp
• Herken een levensbedreigende bloeding
Het Oranje Kruis Event 2022

2

• Stop de bloeding, red een leven-ABC
• Behandeling van levensbedreigend bloedverlies. Let op: met het bijwonen van deze workshop kan
geen aantekening SDBREL worden behaald!

Workshop: Activiteitenstraat
Oefening baart kunst. In deze workshop krijg je de mogelijkheid met verschillende hulpmiddelen
eerstehulphandelingen uit te proberen. Hoe verwijder je een slachtoffer uit een Dixi-toilet? En op
welke manier verplaats je een zwaarlijvig, bewusteloos persoon? Tevens kun je oefenen met de
LeVi-pop van Lilian Kelly (winnares Inspiratieprijs 2021) en ervaar je met behulp van brillen wat
drugs en alcohol voor invloed hebben op de motoriek.
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