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Uw brief

Regeling eenheidsdiploma EHBO

Geachte heer…,
Het Oranje Kruis is een belangrijke organisatie in het verlenen van eerste hulp bij
ongeluk(jes)ken. De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis: in het gezin en/of bij de
buren etc. Het is belangrijk dat ook dan snelle en de juiste maatregelen nodig zijn. Goede
eerste hulp van omstanders bij ongelukken is tevens de eerste stap in de keten van acute
zorg: is de eerste handeling van goed niveau dan loopt de rest van de hulpverlening ook
beter. De eerste handeling sluit dan beter aan op verdere zorg van bijvoorbeeld een huisarts
of ambulance. Het Oranje Kruis heeft in Nederland een unieke positie in de kwaliteit en
inhoud van diploma’s (en examens) op het gebied van de eerste hulpverlening.
Op 24 februari 1992 is door u de regeling betreffende het eenheidsdiploma EHBO, de
getuigschriften Jeugd EHBO en de daarop aansluitende aantekeningen vastgesteld.
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft op 20 juli 1992 door
middel van een besluit de regeling goedgekeurd.
Ik ben van mening dat het goedkeuringsbesluit destijds een nuttige functie had om het
Oranje Kruis te helpen opbouwen. Inmiddels heeft uw organisatie een stevige positie zodat
er geen specifieke regels van de overheid meer nodig zijn om de kwaliteit van uw werk te
kunnen garanderen. Bovendien vind ik het een verantwoordelijkheid van het veld om
gezamenlijk afspraken te maken over de EHBO-opleidingen, zoals ik de Tweede Kamer in
augustus 2004 ook heb laten weten.
Daarbij komt dat de regeling uit 1992 bij nader inzien geen publiekrechtelijke grondslag
heeft. Ik heb dus ook geen publiekrechtelijke bevoegdheid om uw opleidingen goed te
keuren of vast te stellen. De regeling heeft juridisch dan ook geen betekenis.
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Op basis van bovenstaande trek ik het besluit van 20 juli 1992 met kenmerk ZZT/AFEJZ
922760 in. Dit betekent dat ik voortaan geen eisen meer stel aan uw EHBO-opleidingen.
Tot slot laat ik u weten dat ik veel waardering heb voor het Oranje Kruis. Ik hecht ook veel
waarde aan goede EHBO opleidingen. Daarom ga ik ervan uit dat uw organisatie, gelet op de
samenstelling en werkwijze, voldoende representatief is om gezamenlijk met alle partijen de
kaders te bepalen voor goed EHBO-onderwijs, nu en in de toekomst.

Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Curatieve Zorg

drs. M.J. Boereboom

