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EHBO
Ongeval of iemand ziek?
 Zorg op voorhand dat je van iedereen een
ingevulde medische fiche hebt. Zo weet je beter
hoe je iemand kan/mag verzorgen.
 Ga op tijd naar de dokter als je niet zeker bent over
de verzorging of als de wonde erger lijkt dan eerst
gedacht.
 Naar de dokter? Laat een medisch getuigschrift
invullen. Je hebt dat nodig voor de aangifte van het
ongeval bij de verzekeraar.
Zorg dat je altijd een EHBO-koffer of EHBO-zakje bij je
hebt, ook op verplaatsing.
TIP! De beste EHBO-tips vind je in de
EHBO-app van het Rode Kruis.

jan van bostraeten

MEDICATIE
Als leiding mag je niet zomaar medicatie geven aan je
leden of medeleiding:
 Geef enkel medicatie die vermeld
staat op de medische fiche van het lid
of de leiding.
 Is er iemand ziek en denk je dat er
medicatie nodig is? Ga dan altijd naar een
dokter. Opgelet! Dat geldt ook voor medicatie die
je zonder voorschrift kan krijgen. Hieronder vallen
ook zalven, bijvoorbeeld tegen insectenbeten. Ook
die kunnen immers allergische reacties veroor
zaken.
Leiding mag op eigen initiatief medicatie nemen,
maar ze mag niet toegediend worden door iemand
anders.
jan van bostraeten

ALGEMEEN NOODNUMMER: 112
NUMMER (BIVAK)PERMANENTIE CHIROJEUGD VLAANDEREN: 03-231 07 95

jan van bostraeten

WETGEVING

VERZEKERINGEN

Je mag geen medicatie geven die niet op de medische
fiche van een lid staat, ook al kan je die medicatie
verkrijgen zonder voorschrift.
 Ook placebo’s mag je niet geven.
 Ook aan je medeleiding mag je geen m
 edicatie
geven. Ze mogen die enkel op eigen initiatief
innemen.

MEER EHBO-TIPS?
SCAN DE QR-CODE!
www.chiro.be/veiligheidsfiches

 Een ongeval? In vele gevallen is de lichamelijke
schade gedekt door de Chiroverzekering. Er zijn
uitzonderingen, bijvoorbeeld als je onder invloed
bent van alcohol of drugs.
 Ouders betalen eerst alle medische kosten. Daarna
betaalt de mutualiteit (een deel van) de kosten
terug. Wat dan nog overblijft, wordt door de
Chiroverzekering betaald.
 Onderweg een ongeval? De verzekering geldt
enkel voor de veiligste weg van en naar de
Chirolokalen.
 Ga je naar de dokter? Laat het geneeskundig
getuigschrift invullen. Dat heb je nodig voor de
ongevalsaangifte via het GAP.

