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Wat verandert er voor de hercertificering van het Diploma Eerste Hulp? 
Met ingang van 1 januari 2017 worden de eindtermen van de Eerste Hulp aan kinderen toegevoegd 
aan de eindtermen van het Diploma Eerste Hulp. Dit komt erop neer dat er twee eindtermen aan het 
Diploma Eerste Hulp worden toegevoegd: de reanimatie en de verslikking bij een zuigeling. De 
overige lesstof van de Eerste Hulp aan kinderen is namelijk hetzelfde als die voor het Diploma Eerste 
Hulp.  
 
Wat betekent dit voor de hercertificering van de huidige diplomahouders? 
 
Heeft u het Diploma Eerste Hulp en de aantekening Eerste Hulp aan kinderen? 
Voor personen die in het bezit zijn van het diploma Eerst Hulp met de aantekening Eerste Hulp aan 
kinderen verandert er niets. Zij volgen de normale nascholing voor de hercertificering van het 
Diploma Eerste Hulp en van de Eerste Hulp aan kinderen. 
 
Als u in het bezit bent van het Diploma Eerste Hulp met de aantekening Eerste Hulp aan kinderen 
kunt u deze op de gebruikelijke manier geldig houden en hoeft u niets extra’s te doen. De 
aantekening blijft tot 1 april 2019 apart op het diploma staan. Dus op het eerste diploma dat u na 1 
april 2019 ontvangt, verdwijnt deze aantekening omdat dan iedere houder van een geldig Diploma 
Eerste Hulp ook de competenties van Eerste Hulp aan kinderen heeft. 
 
Heeft u het Diploma Eerste Hulp zonder de aantekening Eerste Hulp aan kinderen? 
Bezitters van het diploma Eerst Hulp zonder de aantekening Eerste Hulp aan kinderen hebben tot 
uiterlijk 1 april 2019 de tijd om de competenties van Eerste Hulp aan kinderen te verwerven. 
Wanneer dit niet voor 1 april 2019 is gebeurd, wordt het diploma omgezet in een getuigschrift. 
Wij adviseren u zich deze competenties eigen te maken voor uw volgende hercertificeringsdatum. 
Voor diplomahouders van wie het diploma voor of op 1 april 2017 verloopt, geldt als uiterste datum 
1 april 2019.  
 
Uiterlijk op 1 april 2019 hebben alle diplomahouders de nieuwe competenties behaald. Vanaf die 
datum betekent het bezit van het diploma Eerste Hulp automatisch dat u over de competenties 
Eerste Hulp aan kinderen beschikt. De aparte aantekening verdwijnt dan ook met ingang van 1 april 
2019 van het Diploma Eerste Hulp. 
 
Hoe kunnen de nieuwe competenties worden aangeleerd en aangetoond? 
De nieuwe competenties kunnen worden aangetoond door: 

 het volgen van nascholing voor de hercertificering bij de eigen opleider  
of 

 het overleggen van een geldig certificaat PBLS. 
 
De opleider die de nascholing voor de hercertificering aanbiedt, zorgt ervoor dat daarin alle 
wijzigingen in de lesstof, dus ook deze nieuwe eindtermen, worden opgenomen. Met het 
ondertekenen van de verklaring dat een diplomahouder aan de hercertificeringseisen heeft voldaan, 
verklaart de bevoegd beoordelaar dat  deze aan de actuele eindtermen voldoet. De bevoegd 
beoordelaar is een Instructeur Eerste Hulp met de aantekening Instructeur Eerste Hulp aan kinderen 
(zie hier voor de situatie na 1 september 2016).  
 
Tot 1 april 2019 zal Eerste Hulp aan kinderen bij de hercertificering apart worden vermeld. Als een 
diplomahouder nog niet aan de nieuwe eindtermen voldoet, geeft de opleider dit aan.  
De opleider moet er bij het opstellen van het programma voor de hercertificering rekening mee 
houden dat alle diplomahouders de gelegenheid krijgen deze competenties tijdig te verwerven, dat 
wil zeggen voor de datum van hun eerstvolgende hercertificering, met als uiterste datum 1 april 
2019.  

http://www.hetoranjekruis.nl/fileadmin/assets-hetoranjekruis/documents/Wat_verandert_er_voor_de_hercertificering_van_Instructeurs_Eerste_Hulp_20160701.pdf
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LET OP: Vraag de opleider waar u hercertificeringslessen volgt hoe hij de nieuwe eindtermen in het 
programma heeft opgenomen en controleer of dat voor u op het juiste moment is. 
 
Als u op het moment dat u gehercertificeerd moet worden een geldig certificaat PBLS van de NRR 
heeft, kunt u dit aan uw opleider laten zien. Ook op die manier toont u aan dat u over de 2 
toegevoegde competenties beschikt.  
 
Nieuwe diplomahouders 
Iedereen die slaagt voor het examen volgens de 27e druk, ontvangt het diploma Eerste Hulp met, tot 
1 april 2019, de aantekening Eerste Hulp aan kinderen. 
 
Voor alle duidelijkheid het certificaat Eerste Hulp aan kinderen blijft bestaan.  
 
 


