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De kern van de kernvaardigheden
NA V E E L P R A T E N NU A A N D E S L A G
J o s N o o r d a n u s , directeur K N V E H B O
E r is op landelijk niveau de afgelopen
maanden nauwelijks een onderwerp geweest,
waarover de verschillende organisaties die
zich met E H B O in Nederland bezighouden,
meer gediscussieerd hebben dan over de
zogeheten 'kernvaardigheden': een aantal
vaardigheden, minimaal nodig volgens de
criteria van de Arbo-wet (zie het kader). E n
waar gaan al die discussies dan over?
Hoofdzaken
Het gaat o m twee hoofdzaken: ten eerste o m de
toekomst en de waarde van ons E H B O - e e n heidsdiploma in vergelijking met al diegenen die
een kernvaardigheden-certificaat gaan halen, en
ten tweede over de vraag wie die nieuwe kernvaardigheden gaat geven. E n er gaat nogal wat
geld in o m , dat geeft iedereen elkaar op een
briefje. Wanneer vanwege de wetgeving ineens
vele duizenden mensen een bepaald diploma
moeten halen, dan k o m t er een golf van nieuwe
opleiders als paddestoelen de grond uit en de

markt op.
Cursus Kernvaardigheden Eerste Hulp
• duurt tenminste 12 lesuren
• wordt gegeven door een door Het Oranje Kruis
erkende arts en/of kaderinstructeur
• het certificaat wordt toegekend aan diegenen die
het examen met goed gevolg hebben afgelegd
• bij de lessen en het examen worden
Lotusslachtoffers ingeschakeld
• Het Oranje Kruis organiseert de examens door
middel van examenteams
• het certificaat is 2 jaar geldig
• de geldigheidsduur kan telkens met 2 jaren
worden verlengd door middel van een
herhalingscursus van tenminste 6 lesuren
• het aantal cursisten bedraagt maximaal 16

Wat is i n die heksenketel de plaats van de traditionele EHBO-vrijwilligersverenigingen? Waar
staat Het Oranje Kruis? Vragen te over, en in de
eerste helft van dit jaar zijn al die vraagtekens in
vele vergaderingen en in vele andersoortige conV O O R P O S T 1996 9

tacten via standpunten, convenanten en ook via
een levendig fax-verkeer tussen velen uitgewisseld. M a a r niet alleen op landelijk niveau viel
k r u i t d a m p te ontwaren, ook in veel plaatsen discussieerde men enthousiast mee. U i t diverse
delen van het land hebben wij schriftelijke reacties en uitingen van ongerustheid ontvangen.
D i e verontrusting ligt overigens voor de hand.
Het Oranje Kruis schreef vorig jaar een speciaal
op de A r b o w e t geschreven E H B O - o p l e i d i n g s programma met de naam 'kernvaardigheden'.
Het Oranje Kruis zag daarmee zijn taak als ontwikkelaar van opleidingen juist, en deed zijn
huiswerk goed. Maar hoe moet dat nu met ons
Eenheidsdiploma? Veel ehbo'ers in het land zijn
daarover bezorgd. I n een verontruste brief
schreef het district Noord-Brabant al in maart
j.1.: "...Door dit alles dreigt binnen afzienbare tijd
het Eenheidsdiploma EHBO binnen de bedrijven
te verdwijnen.
De EHBO-verenigingen
leiden
dan weer uitsluitend enthousiaste
vrijwilliger?
die zich derhalve veel vrije tijd en echter ook financiële offers moeten getroosten om de medemens in nood te helpen."
Een ieder zal terecht bevestigen dat het bij de
kernvaardigheden o m een soort uitgeklede versie van het Eenheidsdiploma gaat. Veel ehbo'ers
hebben daar moeite mee.
A a n de andere kant: wat moeten we dan? A l s de
EHBO-verenigingen zich verontwaardigd terugtrekken in het eenheids-bolwerk gaat 'de m a r k t '
gewoon verder. De stroom van de o n t w i k k e l i n gen gaat door en daarmee de wildgroei van opleidingsinstituutjes, de E H B O - v r i j w i l l i g e r neemt
in maatschappelijke betekenis verder af, en anderen verdienen het geld d a l de organisaties
nodig hebben voor hun eigen en eigentijdse ontwikkeling.
Doemdenkers zien door de kernvaardigheden
veel verloren gaan. Positieve denkers zien echter
die kernvaardigheden als aanzet voor velen o m
het eenheidsdiploma te gaan halen. D e E H B O verenigingen op landelijk niveau gaan er dan
ook alles aan doen o m uit te dragen dat deze ont3

wikkelingen juist passen in het bijzonder waardevolle werk dat zij verrichten!
Samenwerking
Een positieve nevenwerking van dit alles is, dat
de beide grote EHBO-verenigingen, onze eigen
Koninklijke en de Nationale B o n d . mede hierdoor steeds nauwer gaan samenwerken. Dat was
bovendien handig omdat er nogal wat c o m m u n i catieproblemen waren met Het Oranje Kruis.
En daarmee komt de tweede hoofdzaak van de
kernvaardighedenproblemen op ons af.
Hoe zien die kernvaardigheden eruit?
De volgende hoofdpnten zijn de criteria die de
Arbo-wet steil:
De hulpverlener
1 is in staat maatregelen te nemen om de
veiligheid van zichzelf, mede-hulpverleners,
omstanders en slachtoffers te waarborgen
2 is in staat het bewustzijnsniveau te beoordelen
en in te grijpen
3 is in staat om botbreuken te herkennen en eerste
hulp te verlenen aan slachtoffers met een botbreuk
4 kan de verschillende graden van verbranding
herkennen en behandelen
5 kan oogletsel herkennen en daarbij eerste hulp
verlenen
6 kan een elektriciteitsongeval herkennen en hel
slachtoffer veiligstellen
7 kan vergiftigingen herkennen en daarbij eerste
hulp verlenen
Bepaalde communicatieve storingen tussen verenigingen en Het Oranje Kruis leidden ertoe dat
de indruk werd gewekt dat Het Oranje Kruis met voorbijstreven van de E H B O - l e d e n - een
geheel eigen koers zou gaan varen en deze kernvaardigheden voor eigen rekening op de comm e r c i ë l e markt zou gaan brengen.
De beide samenwerkende EHBO-organisaties
kwamen in het geweer, en er volgden besprekingen tussen Het Oranje Kruis en de anderen.
Kernpunt: de beide EHBO-organisaties zullen
nimmer toestaan dat Het Oranje Kruis een eigen
rol op de markt gaat spelen die uiteindelijk een
sterk negatief effect op het voortbestaan van de
vrijwilligersorganisaties zou kunnen hebben. U i t
die gevoerde gesprekken met Het Oranje Kruis
is het duidelijk geworden, dat de ontstane gevoelens niet terecht waren: Het Oranje Kruis heeft
niet de intentie een eigen rol te gaan spelen anders dan waarvoor het in het leven is geroepen.
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Convenant
Uiteindelijk hebben al deze besprekingen geleid
tot goede afspraken tussen de drie partners. Er is
een convenant gesloten, waarin de rol van elk
van de partners goed w o r d t omschreven. Het
komt hierop neer. dat Het Oranje Kruis het technische denkwerk doet en de beide vrijwilligersorganisaties zorgen voor de promotie, de marktbewerking en de verkoop. In nauwe samenwerking (waarschijnlijk in de toekomst ook met
E H B O - N e d e r l a n d ) zullen gelijke gedragsregels
opgesteld worden. Prijzen, condities, marktcommunicatie etc. zullen zeer binnenkort alle vastgesteld worden.
In de nu ontstane intensieve samenwerking
tussen de beide EHBO-organisaties worden de
mogelijkheden geschapen ons E H B O - w e r k bij
het Nederlandse volk meer aanzien te geven.
Een kwaliteitsimage als in de afgelopen decennia is opgebouwd, kan ook nooit zo snel verloren
gaan.
Uitvoering
De prijs van de cursus moet nog worden vastgesteld. Rekening zal worden gehouden met de

Tekst van het Convenant
tussen I let Oranje Kruis.de KNV-EHBO en de
Nationale B o n d vv>oi E H B O .

• I iet Oranje Kruis heeft tot taak de leerstof te
ontwikkelen, de examens te organiseren en te
registreren
• De bij Het Oranje Kruis aangesloten leden die
aan de gestelde opleidingscriteria voldoen
hebben de exclusieve verkooprechten van de
kei n\aardigheden. Verkocht zullen worden:
complete cursussen met bijbehorende examens.
• Een aantal afnemers waarmee Het Oranje Kruis
al jaren zaken doet rondom het eenheidsdiploma is met name genoemd in een aan het convenant gehechte lijst. Met deze zogeheten 'stamklanten' zal Het Oranje Kruis de relatie voortzetten. Niet op deze lijst voorkomende geïnteresseerden zullen door Het Oranje Kruis naar
zowel Maarn als Culemborg worden doorverwezen.
• De activiteiten rond de kernvaardigheden zullen
bij Het Oranje Kruis in een rechtspersoon worden ondergebracht. Uit de betrokken EHBOorganisaties en Het Oranje Kruis wordt een raad
van toezicht gevormd waaraan de rechtspersoon
rekening en verantwoording verschuldigd is.
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