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Dit jaar zijn er nieuwe richtlijnen verschenen betreffende de eerste hulp door leken. In vervolg daarop
zijn er drie nieuwe boeken verschenen: Eerste hulp verlenen, EHBO leren & doen, Het Oranje Kruis
boekje. Hier een impressie van dit drietal.
Titel: Eerste hulp verlenen; 1ste druk 2016
Uitgever: Eduplaza
ISBN: geen				
Aantal bladzijden: 185
Illustraties: foto’s en tekeningen
Prijs: € 22,95 (voor leden van de KNV-EHBO € 18,25)
Aanvullend materiaal: nee
Het boek biedt leerstof aan volgens de laatste richtlijnen
van Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie
Raad. Op het eerste gezicht oogt dit boek heel aantrekkelijk. De opmaak is rustig, het gekozen lettertype is duide-

lijk leesbaar en de foto’s zijn van een goede kwaliteit. De
vier iconen die gebruikt worden om verschillende soorten
leerstof aan te geven, geven duidelijk aan of het hier gaat
om kennis, achtergrondinformatie of vaardigheden.
De duidelijke en beknopte inhoudsopgave vergemakkelijkt
het zoeken naar een bepaald onderwerp en het taalgebruik is eenvoudig en helder zonder echter kinderlijk te
worden.
Inhoud
De onderwerpen die behandeld worden, volgen allemaal
een vast stramien van vier stappen: een korte uitleg over
anatomie, oorzaken, tekenen/symptomen en eerste hulp.
Het stukje Eerste Hulp is steeds voorzien van een verbandkoffericoontje, zodat kennis en vaardigheden heel
duidelijk van elkaar gescheiden zijn.
Zowel de onderdelen Tekenen/Symptomen en Eerste
Hulp gebruiken korte opsommingen. Een minpuntje daarbij is echter wel dat de auteurs niet geheel consequent zijn
geweest met betrekking tot het benoemen van tekenen
en/of symptomen. Zo worden voor verslikking zowel de
tekenen als de symptomen opgesomd, maar bij ‘actieve
bloedingen’ vinden we alleen een kopje ‘symptomen’. Onder dat kopje vinden we onder andere: ‘het slachtoffer ziet
bleek’ wat toch eerder een teken dan een symptoom is.
Naast de stof voor het EHBO-examen biedt het boek ook
lesmateriaal voor de meer gevorderde hulpverlener.
Lay-out
Het boek is verdeeld in zestien hoofdstukken, die ieder
weer uit een aantal onderdelen bestaan. Ieder onderdeel
is zowel in de inhoudsopgave als in de tekst zelf voorzien
van een letter en in de tekst wordt ieder onderwerp ook
nog eens aangeduid door een rood blokje.
De opmaak is heel consequent doorgevoerd, zodat je je
weg al snel vindt in het boek.

Mitella alleen nog voor onze knuffels.
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Illustraties
De foto’s zijn van goed kwaliteit en zijn functioneel. Ze
onderstrepen de tekst en verduidelijken die.
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