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NIEUWSBRIEF JUNI 2014
Met deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij de Stichting LPEV.
De Stichting LPEV zet zich sinds haar oprichting in 2007 op vele fronten in om de kwaliteit en het niveau van
de EHBO in Nederland te verbeteren.
De Stichting LPEV werkt flink achter de schermen om haar doelstelling te bereiken te weten:
a. aansluiting van meer EHBO-ers op de werkwijze van de professionele hulpverleners, en
b. onze eerstehulp opleidingen promoten bij bedrijven, overheden en EHBO organisaties.
Er zijn veel positieve ontwikkelingen te noemen, in enkele gevallen zijn er ook juridische stappen nodig
geweest om onze doelstelling te bereiken.

Positieve ontwikkelingen
De meest opvallende positieve resultaten van de afgelopen jaren zijn o.a. de erkenningen van het diploma
Eerstehulpverlener-LPEV door:
a. Reddingsbrigade Nederland,
b. Het aanwijzen van het diploma Eerstehulpverlener LPEV met de aantekening Eerstehulp aan
Kinderen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ten behoeve van
gastouders, en
c. De meest recente, de aanwijzing van het diploma Eerstehulpverlener LPEV door het CBR/CCV voor
de verplichte kwalificatie en bijscholing code95 voor beroepschauffeurs.
De verwachting is dat in 2014 nog meer private en maatschappelijke organisaties, ZBO’s en overheden onze
EHBO diploma’s zullen gaan erkennen.
Het toenemend aantal erkenningen door private organisaties en overheden van onze EHBO opleidingen is
zeer positief te noemen. Onze EHBO opleidingen worden door steeds meer opleidings organisaties
georganiseerd en verzorgd.
Er is een stijgende lijn waarneembaar in de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV, met name bij de
Overstap opleiding naar Eerstehulpverlener-LPEV. Hieruit blijkt de groeiende belangstelling voor de EHBO
opleidingen van de Stichting LPEV en de behoefte en noodzaak hiervoor.

Besluitaanvraag Autoriteit Consument en Markt LPEV versus Oranje Kruis
De Stichting LPEV ondervindt sinds haar oprichting in 2007 in toenemende mate sterke hinder van
marktbelemmerende gedragingen van het Oranje Kruis en de daaraan gelieerde en conformerende (EHBO
en BHV) organisaties. Ook tal van overheden sluiten andere certificerende EHBO marktpartijen anders dan
het Oranje Kruis uit van vrije (!) marktwerking door wet- en regelgevingen en verordeningen.
Gelukkig onderkennen veel overheden en Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO’s) en andere overheden
deze vorm discriminatie in toenemende mate zelf en hebben zij inmiddels tal van wet- en regelgevingen en
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verordeningen aangepast, zodat ook andere EHBO diploma’s dan van het Oranje Kruis en de daaraan
gelieerde organisaties worden erkend, zoals die van de Stichting LPEV.
De Stichting LPEV heeft vanwege deze marktbelemmerende gedragingen een Besluitaanvraag versus het
Oranje Kruis e.a. ingediend bij de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa), thans de Autoriteit
Consument en Markt (ACM).
Ondanks een vooronderzoek, een hoorzitting en een Beroep op Besluit bij de (NMa) ACM, blijft de ACM o.a.
bij haar standpunt dat:
a. De EHBO markt van gering economische belang is,
b. Het Oranje Kruis geen economische machtspositie bezit,
c. Doordat het Oranje Kruis geen economische machtspositie zou bezitten daar ook geen misbruik van
kan maken, en
d. Er geen vervolgonderzoek hoeft plaats te vinden in het kader van prioritering.
U begrijpt dat de Stichting LPEV het op alle vier genoemde punten het oneens is met het Besluit van de
ACM. Reden voor de Stichting LPEV om de Rechtbank Rotterdam hierover uitsluitsel te laten geven.
Recentelijk heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan waarbij de ACM in het gelijk is gesteld om
geen vervolgonderzoek naar vermeende marktbelemmerende gedragingen door het Oranje Kruis in te
hoeven stellen, vanwege het prioriteringsbeleid van de ACM.
De Stichting LPEV is ondanks deze uitspraak van de Rechtbank Rotterdam nog steeds van mening dat het
Oranje Kruis zich gedraagt als een monopolist.
De Stichting LPEV zal daarom ook op andere terreinen het monopolistisch gedrag van het Oranje Kruis
proberen te doorbreken.

Stichting LPEV in de media
Wij hebben in 2013 en 2014 een aantal persberichten verspreid om:
a. onze doelgroepen te bereiken,
b. consumenten, bedrijven en overheden wijzen op andere mogelijkheden dan de huidige traditionele
EHBO opleidingen, en
c. de aandacht te vestigen op de meerwaarde van onze EHBO opleidingen.
De reacties op onze persberichten, tijdens beurzen en op onze websites in 2013 en 2014 waren zeer divers,
variërend tussen sterk afwijzend door slechts enkelen maar werd overwegend positief tot zeer positief
ervaren. De Stichting LPEV wordt naar aanleiding van deze reacties sterk bevestigd in haar rol om andere
EHBO opleidingen anders dan die van het Oranje Kruis, op de markt te zetten welke nauw aansluiten op de
werkwijze professionele hulpverleners.
Gezien de bovenstaande ontwikkelingen en ervaringen zijn wij er van overtuigd dat onze EHBO opleidingen
goed staan aangeschreven bij hen die zoeken naar betere kwaliteit en hoger niveau in de EHBO.
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De toekomst
U ziet, onze organisatie groeit gestaag. Deze groei is mede te danken aan de inzet van onze ambassadeurs,
de Instructeurs-LPEV.
Uit evaluaties van onze opleidingen blijkt dat cursisten dik tevreden zijn over de kwaliteit en het niveau van
de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV.

Wat gaat de Stichting LPEV in 2014 - 2015 doen:
a. Promoten van de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV in verschillende landelijke media,
b. Geven van voorlichting over de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV bij onze doelgroepen,
c. Organiseren en verzorgen van cross-over opleidingen en bijscholingen Instructeur-LPEV,
d. Organiseren en verzorgen van opleidingen en bijscholingen Simulatieslachtoffer-LPEV,
e. Verder uitbreiden van erkenningen van het EHBO diploma van de Stichting LPEV door private
organisaties, ZBO’s, overheden en andere organisaties.
f. Verbeteren van de marktpositie van de Stichting LPEV met alle beschikbare middelen en wettelijke
kaders

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen.

Met vriendelijke groet,
Erna Veerman-Tebbes , directeur
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