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Lesavonden in maart: 
 

08-maart: EHAK-PBLS, herh.les  
    alleen voor EHAK leden en  
    op uitnodiging. 

14-maart: Competentie lesavond, op  
     uitnodiging. 

22-maart: EHBO herh.les, schedel- 
     hersenletsels en –ziekten. 

28-maart: EHBO herh.les, vergifti-  
     ging, steken en beten. 

 

Hercertificering. 
Houdt u rekening met de aanvraag 
voor de hercertificering. De 
aanvraagformulieren en 
presentiekaarten moeten 22 maart in 
ons bezit zijn, zodat wij de 
hercertificeringen kunnen aanvragen. 
 
Mocht u onverhoopt te weinig lessen 
gevolgd hebben en toch uw diploma 
geldig houden dan neem contact op 
met het secretariaat. 
 
Bijscholing voor EHBO’ers. 
De module EHAK is weer toegevoegd 
aan het EHBO-diploma zoals eerder al 
aangegeven. Regelmatig komen 

hierover nog vragen. Met ingang van 
1-januari-2017 start de bijscholing.  
 
Op 1-januari-2019 moeten alle 
EHBO’ers bijgeschoold zijn op deze 
module. 
Voldoet men niet op 1-januari-2019 of 
men volgt de bijscholingen niet dan 
wordt het diploma omgezet naar een 
getuigschrift.  
 
Het Oranje Kruis stelt dat tijdens de 
hercertificeringslessen wordt 
bijgeschoold in de volgende EHAK-
competenties: 
1. Reanimatie van kinderen en  
2. Verslikking bij zuigelingen. 
 
Deze bijscholing vindt plaats tijdens 
de lesavonden BLS/AED-PBLS. Men is 
reeds gewend om reanimatie van 
kinderen te krijgen. Volgens EHBO of 
EHAK-eisen en nu wordt dit voor 
iedereen gelijk. 
 
Wat houden deze competenties 
in? 
 
Reanimatie van kinderen. 
Volgorde van handelen: 
1. Zorg voor veiligheid! 
2. Kijk of het kind reageert: NEE 
3. Bel (of laat) 112 bellen, vraag om 

een AED! 
Bent u ALLEEN en kunt u NIET mobiel 
bellen, dan EERST 1 minuut 
REANIMEREN voordat u hulp haalt (en 
AED). 
4. Kind voorzichtig op de rug 

draaien en controleren 

ademhaling, maximaal 10 
seconden. 

5. Als kind NIET ademt of NIET 
normaal ademt of u twijfelt: 
Geef 5 beademingen! 

6. Als het kind hierop: NIET 
reageert, NIET wakker wordt, 
zich NIET beweegt, ogen NIET 
opent en NIET normaal ademt: 

Begin met 15 BORSTCOMPRES-SIES 
en wissel met 2 BEADEMINGEN. 
 
Verslikking bij zuigelingen 
(kinderen). 
 
Volgorde van handelen bij 
verstikking/verslikking van kinderen. 

1. Beoordeel de ernst: 
a. Als kind nog ademt en 

effectief hoest, moedig aan 
tot doorhoesten! 

b. Als het kind NIET (effectief) 
hoest en bij bewustzijn is: 

2. Roep direct op HULP, 
Beoordeel bewustzijn, 
Bellen (of laat) 112, 

3. Geef kind 5 slagen op de rug, zijn 
slagen niet effectief, dan 

4. Kind jonger 1 jaar: 5 borstcom-
pressies, 
Kind ouder: 5 buikstoten. 

 
Overige informatie: 
Borstcompressies: 
 Frequentie 100 tot 120 per 

minuut. 
Indrukdiepte kind: 
 Kind jonger 1 jaar: 4 cm. 
 Kind ouder: 5 cm. 
Borstcompressies met: 
 Kind jonger 1 jaar: toppen wijs- 

en middenvinger midden op de 
borstkas. 

 Kind ouder: hiel van één hand 
midden op de borstkas. 

Beademing: 
 Kind jonger 1 jaar: mond 

hulpverlener over mond-neus van 
het kind. 

 Kind ouder: mond-op-mond 
beademing. 

 
EHAK-certificaathouders zijn alle 
opgeleid volgens deze eisen! 
 
MWM Suppers 
Secretariaat EHBOver. Petrus Donders 
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