
 
   

Theorie: 

 Eerste hulp verlenen 

 Emotionele reacties 

 Eerste hulp verlenen en de kans op infectie 

 Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling 

 Actieve bloedingen, shock en wonden 

 Elektriciteitsletsels 

 Kneuzing en verstuiking 

 Botbreuken en ontwrichtingen 

 Letsels van oog, neus en oor 

 Tandletsels en tand door de lip 

 Oververhitting, onderkoeling, bevriezing 

 Vergiftigingen, steken en beten 

 Verband- en hulpmiddelen 

Praktijk: 

 Oefensituatie: Inschatten omstandigheden van calamiteit 

 Oefensituatie: Procedures bij calamiteit 

 Oefening: Stabiele zijligging 

 Oefening: Controles vitale functies 

 Oefening: Gebruik AED 

 Oefening: Volledige Reanimatie 

 Oefening: Verbindtechnieken (mitella, snelverband en 

drukverband) 

 Oefening: Noodvervoer handgreep, Rautekgreep 

 

 

 

  

Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor een aantal, door de werkgever aangewezen personen, volgens ARBO-wetgeving.  

Na deelname aan deze cursus bent u in staat bij dreigend gevaar voor veiligheid en gezondheid van werknemers 

en derden zoveel mogelijk letsel en schade te voorkomen. 

 

Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie-

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze 

dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt 

gegeven door zeer ervaren docenten, zowel in theorie als praktijk. 

 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus EHBO te organiseren. 

 

Prijs 

De prijs voor de ééndaagse cursus EHBO bedraagt per persoon € 175,– 

  

Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje.  

De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 

Het certificaat en pasje zijn 1 jaar geldig.  

EHBO 

Ankarastraat 5 

7559 CL Hengelo 

Telefoon: 074 – 27 80 300 

Mobiel: 06 – 51 22 24 07 

info@veiligwerkennederland.nl 

www.veiligwerkennederland.nl 
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