Op één les na is het najaarsprogramma 2016 alweer voorbij. Op 12 januari 2017 starten we weer
met een volledige EHBO cursus voor beginners. Kent u mensen die een volledige cursus willen
volgen? Ze kunnen zich opgeven via de website. Zie voor nieuwe richtlijnen bijgaande rubriek.
Vul het contactformulier in op
www.ehbo-duivendrecht.nl.

Echte botten gevonden in medische
oefenpoppen uit achttiende eeuw

Nieuwe richtlijnen
Uitgangspunten 27e druk
De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp
2016 vormen de basis van het nieuwe
boek. De eerstehulphandelingen zijn
gericht op de meerwaarde voor het
slachtoffer. Handelingen waarvan de
meerwaarde niet wetenschappelijk
onderbouwd is, worden vermeden. Dit
betekent dat een aantal handelingen uit
de 27e druk is verdwenen of aangepast.
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Museum Boerhaave in Leiden heeft echte botten gevonden in
een zeemleren vrouwelijke romp die in de achttiende eeuw
bij lessen aan verloskundigen werd gebruikt. In de
bijbehorende babypop zit zelfs een bijna volledig babyskelet.
"Het gebruik van echte botten bij medische educatie, was in
de achttiende eeuw niet ongebruikelijk. Het model van
Museum Boerhaave is echter uniek doordat zowel de
vrouwenromp als de bijbehorende babypop origineel
botmateriaal bevatten. Bovendien is er, voor zover bekend,
wereldwijd geen enkele babypop zo compleet als dit
exemplaar", aldus een woordvoerster van het museum.
De ontdekking werd gedaan toen men de poppen wilde gaan
restaureren. Van beide objecten werd een CT-scan gemaakt.
Er wordt nog nader onderzoek gedaan om de juiste datering
en herkomst vast te stellen.

EHBO aan kinderen
Nieuw is ook dat EHBO aan kinderen
wordt geïntegreerd in de basisopleiding
EHBO. U moet de competenties tijdens
de herhalingslessen behalen om bij
verlenging de volledige aantekeningen
te verkrijgen.
Een aparte cursus EHBO aan kinderen is
dan niet meer noodzakelijk voor
degenen die in het bezit zijn van een
geldig EHBO diploma. Mensen die alleen
de kinderaantekening hebben kunnen de
volledige cursus volgen en examen doen
om voor de gehele opleiding alle
competenties te verkrijgen. Zij krijgen
niet automatisch een volledig diploma
EHBO.
De aparte cursus EHBO aan kinderen zal
niet verdwijnen bij het Oranje Kruis.

De gedachten gaan overigens al in de richting van de Leidse
arts Gottlieb Salomon (1774 - 1865). "In een artikel uit 1803
meldt Salomon hoe hij in 1798 een verloskundige oefenpop
heeft gemaakt. De overeenkomst met wat nu is
aangetroffen, is treffend", aldus Boerhaave.

Kom naar de herhalingsles EHBO aan kinderen op 12 december a.s.!
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