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Soms komt er een klus voorbij daar wil je even iets meer over vertellen. Het maken van de nieuwe 
jeugdboeken van het Oranje Kruis is zo’n opdracht. Jeugd EHBO is enorm belangrijk. Helpen bij een 
ongeluk is een serieuze aangelegenheid. Maar het lesmateriaal moet wel uitnodigend zijn. Kinderen 
moeten enthousiast gemaakt worden voor het onderwerp en dit graag willen delen.

Vandaar dat het voor ons als een paal boven water stond dat er iets moest gebeuren met het huidige lesma-
teriaal. Natuurlijk blijft de informatieoverdracht het belangrijkst maar dat mag op een speelse manier. Informa-
tieve jeugdmagazines zijn een mooi voorbeeld hiervan. Beeldmateriaal is super belangrijk, koppen moeten 
knallen en grappige elementen moeten kunnen. Gelukkig kon Het Oranje Kruis zich hier helemaal in vinden!

Eerst onderstrepen we de noodzaak van Jeugd EHBO op een luchtige manier:  
Jeugd EHBO is vooral belangrijk omdat je volwassenen kunt helpen want die zijn zo onhandig h  
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We hebben de noodzaak van Jeugd EHBO al vastgesteld, maar hoe laat je nu zien hoe je kunt helpen? 
Stappenplannen bouwen we in Het Oranje Kruis Boekje voor (jong)volwassenen op met illustraties. 
Voor de jeugdboekjes hebben gekozen voor een beeldverhaal met echte situatie foto’s. Minder tekst 
meer visueel op een speelse manier. 

Duidelijke fotografie in een, voor de jeugd, herkenbare omgeving.  (fotografie: Niels Woesthuis)

Beeldverhalen zijn duidelijk in beeld  k  
en tekst. De volgorde spreekt voor zich. 
Het lettertype is speels maar groot en  
duidelijk leesbaar



Wat het lezen en leren ook leuk maakt zijn wetenswaardigheden. Extraatjes die buiten de lesstof om 
het net wat leuker maken. Natuurlijk moeten die op een leuke manier worden vormgegeven. 
Als eerste moeten deze herkenbaar zijn op de pagina. Zo worden weetjes Pleisterfeitjes met een 
eigen cartoonfiguurtje.

 

Pleisterfeitjes maken  
het lezen leuker  g

PLEISTErFEITJE

Als je je teen of vinger stoot, voel je 
dat binnen een seconde. Meteen 
daarna begint de pijn. Dat komt 
omdat de zenuwen eerst aan je  

hersenen doorgeven dat je 
huid is aangeraakt. Daarna 
geven ze pas door dat het  

pijn doet.

AU!

PLEISTEr- 
FEITJE

Als je alle bloedvaten van 
een volwassen mens achter 
elkaar zou leggen, zouden ze 
samen meer dan 100.000  
kilometer lang zijn. 
Dat is 2,5 keer de wereld 
rond!

2.5x

Pleisterfeitjes, herkenbaar op iedere pagina



Informatieoverdracht daar gaat het om bij de Jeugdboekjes. Het duidelijk maken wat er moet gebeuren 
na een ongeluk. Maar ook het laten zien hoe het lichaamsdeel van de verwonding er eigenlijk uitziet. 
Hoe zit dat van binnen, waar is het nu fout gegaan? 

Anatomische modellen maken het mogelijk voor de docent, duidelijk te maken hoe het nu eigenlijk binnenin 
het lichaam geregeld is. Dat wetenschappelijke tintje geeft lesmateriaal nog een extra laag.



Luchtige foto’s met   
serieuze thema’s g

Als jeugd EHBO-er sta je klaar om de onhandige volwassenen te helpen. Dat kan met kleine ongelukjes 
zijn maar ook bij flinke verwondingen. Het is goed om te weten wat je dan moet doen. Het hoeft nog 
niet zo te zijn dat we alle wonden in geuren en kleuren laten zien in de boekjes. 

We kiezen voor stockfotografie waar slachtoffers niet dramatisch verbeeld worden. Ze zijn onhandig geweest 
of ze zijn bezig met een niet doordachte handeling. Geen bloed en botten, wel ruimte voor een glimlach. Een 
tekstballon maakt het eventueel nog luchtiger.
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Het Werkboekje van de cursus hebben we omgedoopt in Werkschrift. Het heeft nu dezelfde groote en 
beeldtaal als het theorieboek. In het schrift mag je schrijven dus wat is er nu leuker om een aantal  
pagina’s te vullen met puzzels.

De stockfoto’s van de hoofdstukken komen terug. Genoeg ruimte voor de antwoorden en zo nu en dan ruimte 
om even de gedachten te verzetten. De cursist heeft heel andere ervaring dan bij het vorige boekje



Door het spelen met tekst een beeld is er een lesboek ontstaan waar elke pagina weer een feest is om 
naar te kijken. De informatie is duidelijk, overzichtelijk, daar worden geen consessies aan gedaan. Alleen 
is het geheel verpakt in een luchtige verpakking. Leren en lezen wordt weer leuk! En dat is belangrijk want 
die volwassenen blijven onhandig.

Dit was een opdracht waar we alle ruimte hebben gekregen om er iets leuks van te maken. Het Oranje Kruis 
stond open voor een hele nieuwe aanpak en dat is essentieel voor een goed resultaat! Nu te bestellen, lever-
baar vanaf 23 januari.  https://webshop.ehbo.nl/boeken


