
Wat hebben 
ze nu weer 

gedaan

Eerste Hulp Bij Ontwerpen



DE OFFICIELE HANDLEIDING VOOR EHBO

In een pitch van het Oranje Kruis zijn wij uitgekozen voor het ontwerp en layout van het officiële
EHBO boekje. Van opzet van de fotografie tot het grafisch helder maken van de handelingen, alles
hebben we onderzocht en wanneer het kon verbeterd. 

Dit begint natuurlijk met een update van de omslag. EHBO is geen saaie lesstof dus laten we dat ook zien.
En aangezien Het Oranje Kruis Koninklijke is en het officiële EHBO boekje uitgeeft mag dat nogmaals 
benadrukt worden vinden wij. Het werkboek vormt één geheel met het lesboek, zo ook visueel. 



Voor een cover die een tijdje mee gaat kun je natuurlijk niet zomaar een stockfoto nemen. Eerst een
idee en ontwerpschets voor de juiste sfeer en opstelling. Daarna zorgen dat dit ontstaat in fotografie
of in photoshop. Als basis hebben we deze keer een combinatie van 3 stockfoto’s gebruikt.
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oude versie

nieuwe oplossing

Een leerboek is gebaat bij een heldere structuur. Een duidelijke indeling welke delen belangrijk zijn
en welke meer ter ondersteuning van de tekst. Eén van onze oplossing is het stappenplan bij han-
delingen: WAT ZIE JE OF HOOR JE?  WAT DOE JE? In het hele boek zijn deze handelingen
goed te herkennen aan de vorm en kleur. Een enorme verbetering.



Het resultaat is een duidelijke indeling van de pagina’s. Met alle elementen op de plek en een 
heldere hiërarchie in de lesstof. Alle foto’s, waar het beeld afloopt, in een kader maar met een witte
achtergrond. Dit geeft rust in de layout.



Hoe kun je een omvangrijk stroomschema vereenvoudigen met grafische elementen zodat het
leesbaar blijft en passend op een binnenflap? Het was puzzelen maar het resultaat is er dan ook 
naar. Helder, duidelijk en in de kleuren van het boekje.



Een verkorte inhoudsopgave op de andere binnenflap maakt de navigatie binnen het boek nog
eenvoudiger. De tabs corresponderen in kleur en stand met de binnenpagina’s. 



Een leerboek zoals het EHBO boekje moet ondersteund worden met bewegende beelden. Met 
uitleg hoe het nu eigenlijk precies gaat in de praktijk. Vandaar de koppeling via LAYAR met het
Oranje Kruis YouTube kanaal. Zo krijgen de cursisten precies het resultaat te zien in woord en beeld.
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