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Schriftelijke vraag 21/15 van mevr. Van Offelen over EHBO-opleidingen in Ukkelse 

basisscholen. 
 

Tijdens de laatste gemeenteraad werd de overeenkomst tussen de gemeente en het Rode Kruis 

verlengd m.b.t. EHBO-opleidingen in Ukkelse basisscholen.  

Ik was hierover erg tevreden over omdat dit beantwoordt aan mijn verzoek van maart 2018 

(samenwerking met het Rode Kruis voor opleiding voor schoolkinderen, met als prioriteit preventie 

van huiselijke ongevallen en levensreddende handelingen). In België heeft naar schatting slechts 15% 

van de mensen een EHBO-opleiding gevolgd, terwijl dit in Noorwegen 95% is en deze opleiding al 

gegeven wordt vanaf de leeftijd van 7 jaar: 

- Hoeveel contactpersonen werden er opgeleid? 

- Hoeveel Ukkelse scholen (en welke) en klassen hebben deze opleiding gevolgd? 

- Hoeveel kinderen hebben de EHBO-modules "mission zéro bobo" gevolgd? 

- Hoeveel nieuwe opleidingsaanvragen zijn er door de scholen ingediend? (en welke scholen?) 

- Vormt de financiële bijdrage van 6 euro per kind een belemmering voor deelname? 

- Wat is de feedback over de opleiding? 

- Zijn er plannen om deze opleiding uit te breiden naar kleuterscholen via de module "Ma 

maison, ma sécurité et mo" om huiselijke ongevallen te voorkomen? 

Elke minuut, zelfs elke seconde, telt om levens te redden! Ik feliciteer het college en de 

gemeentediensten voor hun initiatieven op dit gebied (naast de school de plaatsing van 

defibrillatoren, de opleiding van gemeentepersoneel, de opleiding van kinderen in het kader van 

bijschoolse activiteiten, enz. ). 

 

Antwoord:  

Het college bedankt mevr. Van Offelen voor haar interesse in de animatie "zéro bobos" van de dienst 

Gezondheidspromotie van Ukkel. 

De onlangs vernieuwde overeenkomst maakt deel uit van de voortzetting van het pilootproject van 

2018. Het doel is animatoren op te leiden voor EHBO-modules in onze gemeentescholen. 

Sinds 2018 zijn drie van de 4 verpleegkundigen in de dienst opgeleid. Drie hebben de dienst verlaten. 

Door de nieuwe overeenkomst kunnen nieuwe rekruten worden opgeleid. 

Tussen 2018 en 2020 hebben deze opleiding gevolgd: 4 scholen (Eglantiers, Val Fleuri, Centre en 

Messidor), ofwel gemiddeld 10 klassen van 25 leerlingen. Elke opleiding bestaat uit 2 modules van 

1u45. 

Dit jaar hebben 2 scholen een opleiding aangevraagd (Val Fleuri en Centre), wat neerkomt op 4 

klassen (± 100 leerlingen). 

Aangezien het project wordt gesubsidieerd, vormt de € 6 geen belemmering voor de deelname van 



de leerlingen. De kleine make-up kit is erg populair bij kinderen. Ter herinnering: het voor de 

animatie bestemde materiaal (exclusief de make-upkit) wordt door het Rode Kruis ter beschikking 

gesteld. 

De feedback, vooral van kinderen in het derde basisjaar, is erg positief. Ze praten er met veel 

enthousiasme over met hun broers, zussen en ouders. Jammer genoeg vragen nog te weinig scholen 

deze animatie aan. Andere animaties hebben verhoudingsgewijs meer succes (handen wassen, 

tanden poetsen, ’EVRAS’, schermen ...). De opleiding van nieuwe verpleegsters zal het mogelijk 

maken om animatie opnieuw aan te bieden op scholen. 

 


