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Stop de bloeding bij EHaK
 
“Vanaf 1 januari 2023 zal Stop de Bloeding een verplicht onderdeel worden binnen Eerste Hulp 
aan Kinderen (EHaK red). Dit geldt zowel voor nieuwe certificeringen als voor hercertificering. 
Tot die tijd is een overgangsregeling van kracht.

In navolging op de nieuwe uitgave van Het Oranje Kruis boekje 28e 
druk, is nu ook het boekje Eerste Hulp aan Kinderen aangepast aan 
de nieuwste richtlijnen. In deze zesde druk zijn tevens de handelingen 
Stop de Bloeding opgenomen, waarmee wordt geleerd een wond op 
te stoppen en een tourniquet te gebruiken.

Tot 1 januari 2022 kan een cursist ervoor kiezen zich te certificeren 
voor Eerste Hulp aan Kinderen met of zonder Stop de Bloeding  
handelingen. Vanaf 1 januari 2023 zijn alle certificeringen en  
hercertificeringen gebaseerd op de zesde druk van het boekje, dus 
inclusief Stop de Bloeding. Vanaf dat moment dient Stop de bloeding 
ook onderdeel uit te maken van nascholing.” 

bron: https://www.hetoranjekruis.nl/nieuws/2022/07/stop-de-bloeding-in-eerste-hulp-aan-kinderen/
 
Interesse in deze 6e druk van Eerste Hulp aan Kinderen? Je kunt hem kopen via de webshop 
van het Oranje Kruis: webshop.ehbo.nl
 
 
Decembertip
 
Is december voor jou een feestmaand met cadeaus? En weet je niet 
wat te vragen of te geven? Denk dan eens aan het vragen of geven 
van een -boek. Een zeer compleet boek met eerstehulptechnieken is 
de 3e druk van het boek ‘EHBO leren & doen’. Dit boek is verkrijgbaar 
bij de boekhandel (ISBN 9789491838835).  

 
 
Agenda 2022
 
Herhalingslessen
zaterdagcursus in Lauwers College, Buitenpost - 08:00 tot 16:15 uur
26 november 2022: groep F t/m L
 
Algemene ledenvergadering 
29 maart 2023:  Locatie en tijd volgt. 
 
Hulpverlening evenementen/activiteiten
10 december 2022: Kerstmarkt - Buitenpost - 14:00 tot 20:00 uur => voldoende ehbo’ers 
             beschikbaar 
 
 
 
Evenementen gaan alleen door als er voldoende ehbo’ers bij aanwezig zijn. De inzet van 
vrijwilligers wordt dan ook zeer gewaardeerd! Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed en 
voor eten en drinken zorgt de organisatie van het evenement. Aanmelden als hulpverlener bij 
evenementen kan bij het secretariaat: ehbobuitenpost@hotmail.com.
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