
1 

December 2011  

Wijzigingen tweede oplage 26e druk Oranje Kruis boekje        december 2011 

 
Binnenflappen waren  gespiegeld gedrukt: is gecorrigeerd. 
 
p. 9 middenin toevoegen achter epipen een ®. Zo ook op pagina 68 eerste en 6e blauwe 
regel. 
 
p. 25: 2e zin alinea boven de foto Daar staat Was voordat u hulp gaan verlenen; gaan moet 
gaat zijn 
 
p. 31 stap 4 /knie mag weg 
 
p. 35 witregel moet weg boven de alinea De suikerspiegel herstelt snel……… 
 
p. 36 1e regel onder FAST-test Tussen haakjes staat Face Arm Speech Test: Test moet 
Time zijn 
 
p. 41 toevoeging in alinea onderaan:  Kinderen moeten na buikstoten altijd naar de 
(huis)arts. 
 
p. 46 in situatie Onder wat is er aan de hand: heeft een mogelijke letsel van vervangen in: 
heeft mogelijk een letsel van 
 
p. 49 laatste zin: Ga tijdens het plakken  zo mogelijk door met de reanimatie. i.p.v. 
aansluiten. 
 
p. 52 tekst van stappen 1-4 lijken grijzer van kleur. 
 
p. 52 Onder kopje goede kwaliteit borstcompressies 
Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk voor de beademingen en het 
gebruik van de AED.  i.p.v. De borstcompressies moeten zo weinig mogelijk 
onderbroken worden voor beademing en gebruik van AED.  
p. 52 Kopje Automatische Externe Defibrillator , i.p.v. elektronische  

 

p. 54 burgerhulpverlening 

Iedereen die heeft leren reanimeren kan… i.p.v. Iedereen die reanimeren heeft 

geleerd.... 

 

p. 52 stap 1 staat 30 borstcompressies en de twee beademingen Twee vervangen door 2 
 
p. 55 boven kopje verklaring niet-reanimeren 

Toegevoegd: Bij onderkoeling is dit na 60 minuten 

 
p. 56 mondinspectie punt 5 Eerste zin: Ga met de vingers van uw andere hand, eventueel 
omwikkeld etcetera 
Dus toegevoegd: uw andere en weggelaten: die op zijn voorhoofd lag 
 
p. 96 verwijderd:  (glaucoom) 
 
p. 62 onder het  kopje Wonddrukverbanden  



Bij (wond)drukverbanden i.p.v. Bij het (wond)drukverband 

p. 63 Stap 2 beginnen met: U zwachtelt door....... i.p.v. Zwachtel door. 

p. 71 onder eerste hulp bij het eerste streepje (leiding)water i.p.v. leidingwater 

p. 76 Brandwonden kunnen zowel door vuur, hete voorwerpen en hete vloeistoffen…...  

I.p.v. Brandwonden kunnen zowel door vuur en hete voorwerpen en vloeistoffen 

p. 83 2e alinea: maar wel het onderhuids weefsel en/of de daaronder gelegen spieren  

p. 87 2e alinea net boven het kader:  U mag een bewusteloos slachtoffer uitsluitend op de 

zij….  

p. 89 Woordje ook verwijderd onder de kop Ontwrichtingen. De eerste zin wordt  i.p.v. Ook 

ontwrichtingen Ontwrichtingen. 

p. 90 achter 11 1e zin: Het slachtoffer kan nu langzaam zijn ondersteunende arm uit de 

doek laten glijden, waarbij…… 

p. 107 de tekst bij het 2e bolletje eerste hulp wordt: Verwijder natte kleding zonder het 

slachtoffer te bewegen.  

p. 109  Verouderde afbeeldingen vervangen.  

p. 112 Kwallensteken. alinea dat start met De plaatselijke irritatie 

Toevoegen:  Een echte behandeling voor de irritatie bestaat niet 

p. 113 Verwijderd:  dubbeling in de 2 blauwe teksten. Onderste tekst is verwijderd. 

p. 118 Laatste zin 2e alinea vervangen door: Vacuüm verpakt neemt het verband weinig 

ruimte in. 

p. 121 Maskers: U plaatst het beademingsmasker over neus en mond.  Verwijderd: om. 

p. 124  Veiligheidsspelden en verbandklemmetjes. 2e zin: U kunt een zwachtel ook 

vastzetten … Verwijderd: verband. 

Register: 

Automatische Externe Defibrillator.  

 

 

 


