Wet- en regelgeving

EHBO
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook tijdens Scoutingactiviteiten kunnen grote en kleine
ongelukken gebeuren. Het is belangrijk om hierop voorbereid te zijn.

Wettelijk kader
In de wet is geen verplichting opgenomen over de aanwezigheid van gediplomeerd EHBO’ers bij
activiteiten van Scoutinggroepen . Ook de verplichting om een bedrijfshulpverlener te hebben, is met
de wijziging van de Arbo-wet in 2018 vervallen. Maar als groep heb je wel een zorgplicht voor je
jeugd- en kaderleden en hierdoor moet je er alles aan doen om te zorgen voor veilige speel-en
werkomstandigheden. Het is van belang dat de leiding adequaat kan handelen in geval van
calamiteiten. Daarbij is het nuttig als ze over de nodige basiskennis van EHBO beschikken. In het
algemeen ben volgens de Nederlandse verplicht om te helpen als mensen in nood zijn, uiteraard
binnen je eigen kennis en mogelijkheden. Die mogelijkheden vergroot je aanzienlijk door een EHBOcursus te volgen.
Scouting Nederland geeft aan in de teamprofielen, dat één lid van het leidingteam over
basisvaardigheden EHBO moet beschikken om aan het gewenste teamniveau te voldoen. De
cursussen die leiden tot de gewenste basisvaardigheden EHBO zijn o.a. de Scouting-EHBO-cursus
van het Rode Kruis, certificaat Uitgebreide EHBO van het Rode Kruis, Eenheidsdiploma EHBO van
het Oranje Kruis, certificaat Eerstehulpverlener van het NIKTA.

EHBO-cursussen
Leidinggevenden kunnen als vervolgtraining een EHBO-cursus volgen als verdieping op de
deelkwalificatie Veiligheid van de Scouting Academy. Er zijn echter veel verschillende EHBOcursussen, het is dus goed om je vooraf in de inhoud van de cursus te verdiepen en te bepalen wat er
past bij de ‘doelgroep’: Meestal blijft het gelukkig bij kleine ongelukjes, als het ernstiger is, is er sprake
van een calamiteit. Bij calamiteiten zijn verdergaande maatregelen nodig. Er is bij kinderen slechts
een kleine kans, dat je iemand moet reanimeren, als je met ouderen werkt is die kans al een stuk
groter. Toch is het goed om EHBO-kennis te hebben, niet alleen voor je eigen Scoutinggroep, maar
ook voor het dagelijks leven in de maatschappij.
We zetten hier een paar ‘groepen’ EHBO-cursussen op een rijtje:
- Scouting-EHBO-cursus: ± 2 uur e-learning, 4 uur klassikaal. In samenwerking met het Rode Kruis
wordt de Scouting-EHBO-cursus aangeboden. Dit is een combinatie van de Snelcursus van het Rode
Kruis, aangevuld met een aantal ‘Scouting-onderwerpen’. De Snelcursus leert je EHBO om te kunnen
handelen bij de 7 meest voorkomende ongevallen in Nederland. Dat zijn bewusteloosheid (let op:
exclusief Reanimatie en AED), huidwond, bloeding, brandwond, letsels aan botten, spieren en
gewrichten, vergiftiging, verslikking. De ‘Scouting-onderwerpen’ zijn oververhitting, onderkoeling,
insectensteken en -beten en teken.
Een aantal Scoutingregio’s in Nederland biedt deze cursus al aan.
- Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis: ± 30 uur les, afgesloten met een examen. Deze
cursus wordt onder andere landelijk aangeboden door de Medische en EHBO-stam en in Friesland en
Groningen door twee regionale Scouting-EHBO-verenigingen. De contactgegevens vind je aan het
eind van dit infoblad. .
- Cursus Uitgebreide EHBO van het Rode Kruis: ± 20 uur les. Je kan deze cursus volgen bij lokale
Rode Kruis-afdelingen, maar ook bij commerciële opleiders.
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- BHV (Bedrijfshulpverlening): Bij grotere bedrijven zijn BHV’ers opgeleid, die zowel kennis van EHBO,
ontruiming als van brandbestrijding hebben. Binnen Scouting Nederland is dit diploma niet voldoende
voor de ‘basisvaardigheden EHBO’, die op de kwalificatiekaart voor leidinggevenden genoemd
worden.
Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van deze cursussen als ‘preventieve cursus’.

EHBO-koffers en andere hulpmiddelen
Het is moeilijk te zeggen welke spullen je precies in je EHBO-koffer moet hebben, maar er zijn wel
richtlijnen voor groepsgrootte, doelgroep en activiteiten.
Je vindt hier een mooi overzicht, waarbij je de juiste keuze kan maken voor jouw groepsgrootte,
omgeving en activiteiten: https://www.ehbo-koffer.nl/verplichte-inhoud-ehbo-koffer/
Daarnaast is het een goed idee om de EHBO-app van het Rode Kruis te downloaden, zo kan je altijd
snel opzoeken wat je moet doen in welke situatie. Ook als je een EHBO-cursus hebt gedaan, is de
app een mooi naslagwerk, ook tips over de EHBO bij aanraking met Berenklauw, kwallen en insecten
staan in de app.
Het is handig om in de EHBO-koffer informatie te hebben over de medische zorg in de buurt, zoals de
huisartsenpost, tandarts, het precieze adres van het clubhuis en ook is het goed om tekenformulieren
in de EHBO-koffer te hebben.

Meer informatie:
Scouting-EHBO-cursus: https://www.scouting.nl/scoutingacademy/groep/voor-leiding/ehbo-snelcursus
Rode Kruis: https://www.rodekruis.nl/ehbo/
Oranje Kruis: https://www.hetoranjekruis.nl/
Medische en EHBO-stam: https://mes.scouting.nl/
Friese Regio EHV Team: https: www.scouting-fret.nl
Medische Eerstehulpverleners Stam Groningen en Drenthe: https://www.mesgroningendrenthe.nl/

App: EHBO-app van het Rode Kruis: https://www.rodekruis.nl/ehbo/gratis-ehbo-app/

ndanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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Naam: ………………………………………………………………………………………………………………
Datum: …………………………………………………………..

Op de plaats van de pijl is op de aangegeven datum een teek verwijderd. Ontstaat na enkele dagen
op deze plek een ringvormige rode uitslag of is er sprake van griepachtige verschijnselen, ga dan naar
de huisarts. Geef met een pijl aan waar een teek verwijderd is en noteer de datum en naam van de
scout bovenaan het formulier. Gebruik per kind een tekening. Geef het formulier na afloop van het
kamp of de activiteit mee aan de ouders.

docnummer / © Scouting Nederland, aug 2020

3

