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Programma voor het afleggen van het examen Diploma Eerste Hulp 
 
Als u zich laat inschrijven voor het examen Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis, dan verloopt 
de examinering volgens het onderstaande standaardprogramma. 
 

Wat en wanneer Programmaonderdeel 
15 min. vooraf Tijdstip waarop u uiterlijk aanwezig bent ter voorbereiding op het 

examen. 
 
10 min. vooraf 

 
Welkomstwoord door en kennismaking met de examinatoren van Het 
Oranje Kruis, uitleg over de gang van zaken bij het examen. 
Beantwoording van dringende vragen. Toelichting huishoudelijke zaken 
door de beheerder van de locatie. 

 
Uw examen:  
2 x 15 minuten 

 
- U bevindt zich in een ruimte waar de kandidaten wachten tot zij bij één 

van de examinatoren worden geroepen;  
- Elke kandidaat doet gedurende maximaal twee maal vijftien minuten 

examen bij twee achtereenvolgende examinatoren; 
- Bij elke examinator treedt u op als eerstehulpverlener na een kennelijk 

ongeval of bij een nagebootste aandoening met behulp van een 
LOTUSslachtoffer; 

- De kandidaten binnen één groep worden met verschillende series 
geëxamineerd, zodat u meestal een andere situatie tegenkomt dan uw 
voorganger; 

- Eén van de situaties betreft in ieder geval de reanimatie van een 
slachtoffer (volwassene en zuigeling tot 1 jaar) met behulp van een AED; 

- Uitgangspunt bij de beoordeling is dat u aantoont in staat te zijn 
effectief eerste hulp te verlenen. 

 
Uitslag 

 
Na examinering van de laatste kandidaat is er maximaal twintig minuten 
voor overleg tussen de beide examinatoren en advies van de 
LOTUSslachtoffers. 
Hierna verneemt u direct of u geslaagd bent voor het examen en dus 
competent als eerstehulpverlener. 
Als u onverhoopt niet aan de diploma-eisen heeft voldaan dan kunt u met 
de examinator overleggen hoe u de onjuist uitgevoerde handelingen kunt 
verbeteren. 

 
Diploma 

 
Het Oranje Kruis verzendt binnen drie weken de diploma’s voor de 
competent bevonden kandidaten aan het opleidingsinstituut. Uw diploma 
blijft twee jaar geldig. 

 
Extra informatie 

 
Op de website www.hetoranjekruis.nl treft u de twee 
examenreglementen aan, waarin de gang van zaken rond uw examen 
staat beschreven: het Algemeen Examenreglement en het aanvullende 
Examenreglement Diploma Eerste Hulp. In het aanvullende reglement 
staan in de bijlage onder artikel 5 de eindtermen Eerste Hulp vermeld. 
Hier kunt u lezen wat de minimumeisen zijn voor het behalen van uw 
Diploma Eerste Hulp. 
 

http://www.hetoranjekruis.nl/
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Te reserveren tijd Met het examen is totaal 1½ tot 3 uur gemoeid, afhankelijk van de 
organisatie. 

 


