
Handboeken en didactisch materiaal 
eerste hulp 
 

 
Alle materialen zijn te bestellen bij:  
Rode Kruis-Vlaanderen 
Pakhuis 
Motstraat 40  
2800 Mechelen 
tel. 015 21 18 61 
fax 015 44 36 60 
e-mail: pakhuis@rodekruis.be 
 

» Download hier het bestelformulier
 

                                   
 
Oefenboek Eerste hulp 
Een praktisch werkboek rond eerste hulp bij veel voorkomende 
aandoeningen als brandwonden,verslikking, beroerte en nog veel 
meer. Wetenschappelijk onderbouwd volgens de meest recente 
Europese hulprichtlijnen. Met tientallen praktijkoefeningen en 
duidelijke kleurenfoto’s. 
 
Prijs: 16 euro/stuk  
Bestelnummer CN0101 

 
  
Help! Eerste hulp voor iedereen 
Een compleet naslagwerk voor alle eerstehulpsituaties. Met meer 
dan 300 letsels, ziektes en aandoeningen, 20 verbandtechnieken 
terug, honderden preventietips en nog veel meer. Bij het boek zit 
een eerstehulp-dvd, waarop 36 technieken in close-up worden 
getoond.  
 
Prijs: 29,95 euro/stuk  
Bestelnummer CN0110 

 
 
Pakket Oefenboek Eerste hulp + Help! Eerste hulp voor 
iedereen 
Prijs: 39 euro/pakket 
Bestelnummer CN0104 

 
 
Oefenboek bedrijfseerstehulp 
Een praktisch werkboek rond eerste hulp bij veel voorkomende 
aandoeningen in bedrijven zoals bloedingen, vergiftiging, 
brandwonden en nog veel meer. Wetenschappelijk onderbouwd 
volgens de meest recente Europese hulprichtlijnen. Met tientallen 
praktijkoefeningen en duidelijke kleurenfoto’s. 

 
Prijs: 16 euro/stuk  
Bestelnummer CN0102  
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Pakket Oefenboek bedrijfseerstehulp + Help! Eerste hulp 
voor iedereen 
 
Prijs: 39 euro/pakket  
Bestelnummer CN0103 

 
Reanimeren en defibrilleren 
Een werkboekje om de techniek van het reanimeren en het gebruik 
van de AED (automatische externe defibrillator) te leren. Met 
handige dvd, zodat je achteraf nog verder kunt oefenen. 
 
Prijs: 9 euro/stuk  
Bestelnummer CN0140 

 
 
 

Reanimeren van baby en kind 
Hoe reanimeer je een baby? En een kind? Je leert het in dit boekje. 
Dankzij de dvd kan je achteraf nog verder oefenen. 
 
Prijs: 9 euro/stuk  
Bestelnummer CN0142 

 
 
Eerste hulp bij verkeersongevallen 
Een praktisch werkboekje om eerste hulp te verlenen in 
ongevalssituaties. Wat doe je om je eigen veiligheid te garanderen 
als je een ongeval nadert? Hoe alarmeer je de hulpdiensten? Hoe 
stelp je ernstige bloedingen of evacueer je iemand uit een auto? Dit 
boekje bevat bovendien tal van tips om ongevallen te voorkomen. 

 
Prijs: 7 euro/stuk  
Bestelnummer CN0146 
 
 
Eerste hulp bij alcohol- en drugsincidenten 
Alcohol, medicatie of illegale drugs. Allemaal middelen waar wel 
eens eerste hulp aan te pas komt als het uit de hand loopt. Dit 
praktisch werkboekje geeft je tips om te reageren in zo’n 
ongevalssituatie waar drugs mee gemoeid zijn. Je leert te reageren 
bij een overdosis of een “bad trip” en krijgt ook 
achtergrondinformatie rond drugs en hun effecten. 

 
Prijs: 7 euro/stuk  
Bestelnummer CN0143 

 
 
Minigids eerste hulp voor bedrijven 
Alle eerstehulptips voor bedrijven in een klein boekje. Een 
overzichtelijke leidraad bij kleine en grote verrwondingen, compleet 
met de inhoud van de bedrijfsapotheek en noodnummers.  
 
Prijs: 3 euro/stuk   
Bestelnummer CN0106 

 
 
 



Affiche ‘Eerste hulp in vier stappen’ 
Handig om op te hangen in je klas, vergaderzaal of 
eerstehulplokaal: de vier stappen in eerste hulp op één 
overzichtelijke affiche. Compleet met noodnummers. 
 
Prijs: 0,30 euro/stuk  
Bestelnummer OND103A 

 
 
 

 
Affiche ‘Wonden verzorgen’ 
Handig om op te hangen in je klas, vergaderzaal of 
eerstehulplokaal: de wondverzorging op een overzichtelijke affiche. 
Met alle stappen duidelijk uitgelegd en geïllustreerd met foto’s.  
 
Prijs: 0,30 euro/stuk 
Bestelnummer OND102A 
 
 
 
 
Bankkaart reanimatie 
Alle stappen die je moet ondernemen bij de reanimatie op één 
bankkaart. Een geheugensteuntje om altijd op zak te hebben. 
 
Prijs: 4 euro voor 10 stuks  
Bestelnummer CN0010 

 
 
 
 

 
 
Beademingsmasker 
Een handig hulpmiddel om te gebruiken bij de reanimatie. Het 
beademingsmasker zorgt ervoor dat je niet in contact komt met 
bloed of braaksel van het slachtoffer tijdens de mond-op-
mondbeademing.  
    
Prijs: 9 euro/stuk  
Bestelnummer CN0039 

 
 
Eerstehulppin 
Laat je kennen als eerstehulpverlener met deze handige pin!  

 
Prijs: 2 euro/stuk  
Bestelnummer CN0038 
 
 


	Handboeken en didactisch materiaal eerste hulp

