Verslag Kinder EHBO Cursus
op 17 november 2017
Op de Hopjespleinen is het altijd druk! Er wordt gespeeld,
geleerd en gewerkt. Tijdens het spelen, sporten of werken
kunnen er altijd ongelukken gebeuren. Maar we zorgen
ervoor dat meesters en juffen die op de pleinen werken
precies weten hoe ze bij ongelukken moeten handelen.
Op 17 november hebben 12 juffen en meesters die
betrokken zijn bij de Haagse Hopjes een uitgebreide
cursus kinder-EHBO (voorheen elk jaar
bedrijfshulpverlening) gevolgd bij Samson, Jeugdwerk. De
cursus was gericht op het behandelen van ‘gewonde’
kinderen en weten hoe ze moeten handelen bij ernstigere
ongelukken. De meesters en juffen op de pleinen van de
Hopjes hebben hier altijd een aanspreekfunctie en zijn
bekende voor de kinderen en buurtbewoners. De eerste
die zullen worden aangesproken bij een ongeluk dus.
Hoewel het taal technisch altijd erg lastig kan blijven om cursussen volledig op maat te maken is
dit bij de EHBO-cursus erg goed gelukt. Er zijn veel pleisters geplakt en armen verbonden, zie
foto’s. Maar er is ook veel aandacht besteed aan de manier van handelen bij bepaalde situaties.
Dit is allemaal klassikaal behandeld en iedereen deed hier vol enthousiasme aan mee.
Ook is er aandacht besteed aan de herkenning van bepaalde symptomen bij ongelukken die niet
direct zichtbaar zijn. Hier hebben we bij de Hopjes de puntjes weer even op de ‘i’ mogen zetten.
Hoewel er weinig gebeurd wat allergische reacties betreft op de pleinen, zijn we er toch weer even
van doordrongen dat het erg belangrijk is om is sommige situaties de ouders van kinderen te
kunnen bereiken. Daarnaast zijn er nog materialen die wellicht ontbreken zoals een warmhoud
deken mocht er iets gebeuren op het plein. Het zijn namelijk niet altijd alleen kinderen die
ongelukken kunnen krijgen. Maar er zou natuurlijk ook iets kunnen gebeuren bij een van de vele
ouders die zich vaak op de Hopjes pleinen bevinden.
Uiteindelijk is er bij iedereen een toets afgenomen.
De resultaten hebben we hier helaas nog niet van
terug. Wel gaan we ervanuit dat iedereen deze
toets heeft gehaald en gedurende het komend jaar
naar de vervolgcursus kan. De klassikale delen en
de interessante vragen die werden gesteld geeft
vertrouwen voor een goed resultaat maar ook voor
het gehele plaatje van EHBO en hulpverlening bij
de Hopjes.
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