
African first  
aid materials  

 

            (AFAM)



  Focus van de Rode Kruisbeweging 
op eerste hulp.

  Afrikaanse Rode Kruisverenigingen: 
nood aan eerstehulpmaterialen met 
Afrikaanse context.

  De Wereldbank: eerste hulp is 
kosteneffectieve manier om ziekte- 
en ongevallenlast te verlagen.

Context



Doel

  Ontwikkeling van evidence-based 
eerstehulprichtlijnen en 
preventieadvies, specifiek 
aangepast aan de Afrikaanse 
context

  Voorzien van aangepaste materialen 
voor eerstehulp-trainingen: 
handboek, tekeningen, foto’s, 
filmpjes,…

  Implementatie van het materiaal



  Eerste stap: Selectie van topics gebaseerd op statistieken over 
de ziekte- en ongevallenlast in Sub-Sahara Afrika

  Tweede stap: Systematisch literatuuronderzoek  
om evidence te verzamelen door Expertisecentrum

  Derde stap: Validatie door Afrikaans expertenpanel

  Vierde stap: Consultatieronde door externe peer reviewers

  Vijfde stap: Piloot studie en finale implementatie van de 
richtlijnen: ontwikkeling van een implementatiegids

Evidence-based methodolgie



Elke aanbeveling is gebaseerd op de overeenkomstige evidence   
zeer transparant hoe aanbevelingen tot stand gekomen zijn







Fernandez R, Griffiths R. Water for wound cleansing. Cochrane Database Syst Rev 
2008; (1):CD003861.

Basis voor de aanbevelingen

Irrigating wounds with 
drinkable water is effective 
to clean wounds. Boiled and 
cooled water can be used in 
the absence of potable tap 
water (Fernandez 2008). 

Evidence

Rinse out the 
wound with 
clean water. 



  Specifieke zoektocht naar Afrikaanse studies of studies die 
uitgevoerd werden in lage inkomst landen

  Identificatie van effectieve methoden die beschikbaar zijn en 
betaalbaar zijn

Afrikaanse context

  Voorbeelden:
−  As voor het wassen van de handen
−  Zelfgemaakte ORS oplossingen voor 

diarree, gebaseerd op maïsbloem
−  Gekookt en gekoeld water voor 

huidwonden
−  Honing of aloe vera voor brandwonden



  Juli tot december 2010:  test van het didactisch materiaal in 
Uganda en Swaziland. 

  Richtlijnen en illustraties: duidelijk? Flexibiliteit van AFAM: 
aangepast aan lokale context en gebruiken? 

  Verworven ervaring: geïntegreerd in de richtlijnen en in een 
implementatiegids.

Piloottest



AFAM implementatie

  8  Afrikaanse  
Rode Kruisverenigingen 
gebruiken AFAM  
de volgende 3 jaar.

  Rode Kruis-Vlaanderen 
steunt deze verenigingen 
financieel bij de aanmaak 
van het didactisch materiaal. 



AFAM website: www.afam.redcross.be

  AFAM: beschikbaar op dvd
  Gratis voor Rode Kruis- en Rode Halve maanverenigingen 

via de AFAM website
  In het Engels, Frans en Portugees



AFAM in de pers



AFAM, voor Afrikanen, door Afrikanen


