Wijzigingen 2e oplage EHBO Leren & Doen
In de 2e oplage van de 2e druk van Eerste Hulp Leren & Doen (nov. 2016) zijn enkele
wijzigingen en verbeteringen aangebracht.
Tekstfouten zijn gecorrigeerd of logischer geredigeerd. Het woord Eerstehulpverlener wordt
geschreven zoals het hier staat. Er zijn doublures verwijderd. Zo is op pag. 59 tekst verwijderd die
ook in het kader op pag. 61 staat. Dat geldt ook Exposure and Environment op pag. 209. Deze tekst
hoort bij ABCDE en staat daar ook. Op pagina 164 is de juiste titel: Beten, steken en irritatie. De titel
van Deel E is Extra, zoals ook in de 1e druk het geval is.
Pag. 42
Verwijderen boven DOEN! : Laat net zo lang druk geven op de wond… t/m de drie aandachtspuntjes.
Pag. 62
Tekst in het kader is als volgt gewijzigd: Bij drenkelingen start je met 5 beademingen. Je reanimeert
eerst 1 minuut als je alleen bent en geen telefoon bij je hebt. Ga daarna op zoek naar een telefoon
om 112 te bellen. Als de telefoon niet in de buurt is neem je een kind zo mogelijk mee.
Pag. 72
In de Situatie “drie” toevoegen in de 4e regel van onderen.
Pag. 88
Kader toegevoegd: Als je zeker weet dat een bewusteloos slachtoffer diabetes heeft en het
slachtoffer ligt niet op zijn rug, mag je een beetje honing of stroop in zijn wangzak smeren.
Je kunt de opname van het suiker via het slijmvlies in de wang bevorderen door de buitenkant van de
wang te masseren.
Pag. 93
Wijzigen bij 4.7 DOEN!: trek warme kleding aan, wordt: trek warme kleding uit.
Pag. 95
Wijzigen in het Overzicht bij Flauwte: Als het slachtoffer niet binnen 2 minuten bijkomt 112 bellen.
Pag. 101
Punt 4 van de samenvatting luidt: Het ademhalingsstelsel bestaat uit de neus, keelholte,
strottenhoofd, luchtpijp, bronchiën en de longen.
Pag. 133
In het overzicht bij DOEN! Onder Gevaarlijke stof in het oog. Koel het oog minstens 15 minuten is
gewijzigd in Spoel het oog minstens 15 minuten… enz.
Pag. 161
Samenvatting aangevuld met:
2. Bij een doordringende oogwond moet je zo snel mogelijk professionele hulp inschakelen omdat
het risico bestaat op blindheid.
3. Knijp bij een bloedneus de neus van het slachtoffer tien minuten dicht.
4. Ga met een tand door de lip naar de huisarts als de tand los zit en/of de wond in de lip dieper of
langer dan 1 cm is.
5. Ga met een kind met een voorwerp in de neus of oor naar de huisarts.
6. Als er een klein beestje in het oor is gevlogen mag dat verwijderd worden met een beetje water.

7. Bij uitgeslagen of loszittende (melk)tanden als gevolg van een ongeval moet het slachtoffer zo snel
mogelijk naar de tandarts.
Pag. 167
Bij Kwallensteken en pietermannen is overbodige tekst vervallen. De tekst vanaf regel 2 luidt nu:
Deze beesten hebben brandharen met netelcellen die een gemene reactie kunnen veroorzaken.
Als men in het buitenland gestoken wordt… enz.
Pag. 169
Eerste punt Samenvatting wordt: Probeer een eventuele angel bij een bijensteek te verwijderen.
Pag. 197
Onder gebroken heup is de volgende zin toegevoegd: Het is mogelijk dat het been korter lijkt en
opzij is gedraaid.
Pag. 197
Bij DOEN! onder verslikking is toegevoegd: Handel verder zoals bij een verslikking zie Deel B3.5.
Pag. 198
Boven Uitdroging onder DOEN! is de volgende zin geschrapt: Laat hem zeker tien minuten liggen en
daarna langzaam overeind komen.
Pag. 202
Bovenaan bij DOEN! is de volgende zin geschrapt: Leg eventueel een koude doek in de nek,
waardoor de bloeding kan verminderen.
Pag. 204
In 4.2 is de volgende zin geschrapt: Maak daarom alle (knellende) kleding rond de hals los voordat je
gaat reanimeren.
Pag. 205
Bij stap 4 mond-op-hals beademing is toegevoegd: Adem zelf nog een keer normaal in. Geef nog één
beademing.
Pag. 205
Bij stap 2 van stembandloze drenkelingen luidt de tekst nu: Til het slachtoffer vervolgens bij de
heupen op.
Pag. 206
In punt 5 van de Samenvatting luidt de zin nu: … en vervolgens bij de heupen omhoog worden getild
om… enz.
Pag. 219,
In de tweede alinea, 5e regel onder Alcohol tekst als volgt: Reacties als misselijkheid… blijven langer
afwezig dan bij volwassen.

