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Beste lezer,

Wat leuk dat u een (weer) een kijkje neemt op mijn webpagina:
Yvonne Tuerlings EHBO in de praktijk.
Aanvankelijk waren hier maandelijks nieuwsbrieven te vinden, echter door de
toegenomen EHBO-les-opdrachten is hier de “klad” wat ingekomen. Echter kreeg ik
van verschillende mensen te horen dat ze toch graag van de laatste ontwikkelingen
van mijn bedrijf en de laatste EHBO-nieuwtjes op de hoogte wilde blijven, wat me
heeft doen besluiten om een kwartaal-nieuwsbrief in het leven te roepen. Op deze
manier wordt er nieuw leven in nieuwsbrieven geblazen, wel volgens de nieuwste
NRR richtlijnen natuurlijk. (Hierover is verderop in de nieuwsbrief nog meer te lezen!)
In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen er uit gelicht:
01. De meeste ouders weten weinig van EHBO
02. Het Oranje Kruis wil onafhankelijke toetsing EHBO diploma
03. Nieuwe Nederlandse Reanimatie Raad-richtlijnen
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De meeste ouders weten weinig van EHBO
Kinderen kunnen thuis beter geen ongeluk krijgen.
De meeste ouders weten namelijk niet hoe zij eerste
hulp moeten bieden. Dat blijkt uit onderzoek van GfK
onder ruim duizend ouders.
Ruim 140.000 kinderen belanden jaarlijks op de SEH
door een ongeluk in of om het huis. 3/4 van de
ouders had in het afgelopen jaar een ongeluk
meegemaakt met een van hun kinderen. De eerste
minuten zijn cruciaal, zeker bij jonge kinderen.
De meeste behandelingen zijn voor valpartijen (26.000 bij kinderen tot vier jaar) en
vergiftigingen (1.300 kinderen).
Moeders zijn het meest onzeker over hun EHBO-kennis. 79% heeft nog nooit een
EHBO-cursus bij kinderen gevolgd. Met vaders is het overigens niet beter gesteld.
65% van de ouders hebben überhaupt nooit een EHBO-cursus gevolgd.
Verplicht
De meeste vaders en moeders zeggen meer te moeten weten over kinder-EHBO.
40 % vindt zelfs dat de overheid het volgen van een EHBO-cursus verplicht zou
moeten stellen. Toch heeft 61% zelf nooit bewust nagedacht over het volgen van
zo’n cursus.
"De meeste ongelukken met kinderen vinden plaats in en om het huis, dat is bekend.
Ruim 3/4 van de ouders heeft dat afgelopen jaar ondervonden. Dat er veel te weinig
Nederlanders met EHBO-kennis zijn wisten we al, maar dat 61% van de moeders
daar nooit bewust over heeft nagedacht verrast mij. Als ouder doe je alles voor je
kind, eerste hulp kunnen bieden hoort daar mijns inziens ook bij!

Het Oranje Kruis wil onafhankelijke toetsing EHBO diploma
“EHBO” Je moet het wel écht kunnen!
Het Oranje Kruis wilde dat er een onafhankelijke toetsing van EHBO-examens kwam,
waardoor de kwaliteit van de certificaten beter gecontroleerd kon worden. Tot vorig
jaar mocht instantie die EHBO-cursussen gaf nog zijn eigen diploma uitreiken,
zonder dat onafhankelijk werd gekeken of de kwaliteit daarvan op orde is.
Van de Nederlanders die ooit een EHBO-cursus volgde, heeft 18,5% nog een geldig
diploma. Van die mensen vindt 79% dat ze ook echt in staat zijn om EHBO te
verlenen. Daarom is Het Oranje Kruis vorige zomer een campagne gestart via de
website: jemoethetwelechtkunnen.nl, radio en televisie spots.
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Nieuwe Nederlandse Reanimatie Raad-richtlijnen
Begin 2016 presenteerde de Nederlandse Reanimatie Raad de Richtlijnen
Reanimatie 2015 in Nederland. In overleg met de Belgische Reanimatieraad is er
voor gekozen de richtlijnen wederom apart van elkaar op te stellen. De leesbaarheid
van het te ontwikkelen lesmateriaal en de daarbij te gebruiken (medische)
terminologie zijn daarvoor de belangrijkste redenen.
De uitgave wordt als PDF bestand kosteloos door de NRR beschikbaar gesteld op
www.reanimatieraad.nl

