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Het Oranje Kruis heeft de 24e druk van het Oranje Kruisboekje voor docenten gepresenteerd. Die kunnen nu met de
afgeslankte leerstof aan de slag. Hierna volgen diverse
modules en lespakketten. Onze eigen docent EHBO denkt
en zegt er het zijne van.
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De organisatie van de EHBO in Nederland is hopeloos
verdeeld. Er zijn naast de Federatie Nederlandse EHBO waarin de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en de
Nationale Bond voor EHBO samenwerken - nog drie koepels.
M. van Bakel, voorzitter Raad van Advies van Het Oranje Kruis
wil de vijf koepels rond de tafel krijgen. Doel: bereiken dat
de EHBO met één gezicht naar buiten optreedt. De grote
vraag: zal men het belang van de EHBO voorop willen stellen?
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Oefenen in nieuwe seizoen

Kentering!

Docenten maken hun eigen leerplan. Maar nuttig is het
natuurlijk als je je eigen ideen kunt vergelijken met die van
andere docenten. Daarom ook nu weer goede tips voor het
programma in de komende maanden. En als u ook een duit
in het zakje wilt doen, stellen wij dat zeer op prijs. U kunt
o.a. faxen en e-mailen: redactie@ehbofederatie.nl.

Zal het jaar 2003 een kentering betekenen voor de
EHBO? Voor het antwoord op die vraag is het nog veel
te vroeg. Toch zijn er aanwijzingen dat de vraag later
positief kan worden beantwoord. Hoe het zij, in de
annalen van de EHBO zal dit jaar als heel markant
worden opgetekend. Immers, belangrijke vernieuwingen in het EHBO-onderwijs worden van kracht.
Per 1 augustus gelden niet alleen nieuwe - internationale - richtlijnen voor de reanimatie, ook zal vanaf die
datum het EHBO-onderwijs modulair worden gegeven.
De afgeslankte basiscursus eerste hulp vindt men in
het vernieuwde Oranje Kruisboekje. Daarna volgen allerlei modules en lespakketten over afzonderlijke onderwerpen.
Besturen van verenigingen/afdelingen en docenten
kunnen nu met de vernieuwde leerstof aan de slag.
Zij zullen de markt op moeten en nieuwe groepen belangstellenden moeten interesseren. Wie wil dat ons
land zijn unieke positie met zijn vele EHBO'ers behoudt, zal dat aan de basis - in de lokale gemeenschap - tot gelding moeten brengen. De EHBO is een
groot goed - en de mensen in den lande moeten dat
waar maken. U dus!

Een noodstop maken

Een punt dat ook volop in de belangstelling komt te
staan, is het organisatorische samenspel. De versnipperde vrijwillige EHBO is organisatorisch zeer verdeeld. Het is in het belang van de EHBO dat er meer
samenwerking komt. En als het zou lukken één gezicht
naar buiten te presenteren, zou al heel wat zijn bereikt.

Een dagje oefenen in verkeersveiligheid. Dat is heel goed
voor je rijgedrag. Snel een noodstop maken. De instructeurs
van het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid in Barneveld bekijken je verkeersgedrag positief kritisch. Na een
dag oefenen en theorie zit je veel bewuster achter het stuur
van je auto.

De vakantieperiode is voorbij. We gaan met z'n allen
weer aan de slag: bestuurders en 'gewone' EHBO'ers
die hun best doen kennis en vaardigheden op peil te
houden. Wat er allemaal in het EHBO-wereldje aan de
hand is - wij berichten u daarover.
Jos Noordanus

En verden

BIJ DE VOORPLAAT:
Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Duizenden wandelaars lopen vier dagen in de
mooie wijde omgeving van de Gelderse stad. Maar wat een hitte! Wat moesten ze
afzien! Het loon was zoet, want de afgetobde wandelaars konden onder warm (!)
applaus de eindstreep halen. Met of zonder blaren.
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