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Trainingen & Opleidingen
E.H.B.O (Eerste hulp bij ongelukken)

Deze opleiding (meteen examen van het Rode Kruis) heeft tot doel dat u leert wat u moet 
doen maar tevens leert wat u niet moet doen bij een ongeval van persoonlijke aard. Er 
wordt tijdens deze cursus zo realistisch mogelijk geoefend waarbij ook ‘lotussen’ worden 
ingezet.  Deze ‘lotusslachtoffers’ bootsen diverse verwondingen na. Op deze wijze leert 
de cursist op een zo realistisch mogelijke wijze hoe te handelen als er slachtoffers zijn 
gevallen bij ongelukken. De cursist mag zich na afloop van de cursus een volwaardig 
‘eerstehulpverlener’ noemen en krijgt als hij/zij het examen met goed gevolg heeft 
afgesloten het Oranje Kruis diploma Eerste Hulp.

E.H.B.O. cursus
Voor het diploma Eerste Hulp gelden de volgende eindtermen:

• De eerste hulpverlener kan, met inachtneming van zijn eigen veiligheid voorkomen 
dat er nog meer slachtoffers vallen

• Beoordelen of georganiseerde professionele hulp, al dan niet met spoed, moet 
worden ingeschakeld

• Op de juiste wijze de georganiseerde professionele hulp (laten) alarmeren
• Zo nodig assisteren/begeleiden om ervoor te zorgen dat een slachtoffer in zo goed 

mogelijke conditie aan de zorg van professionele deskundigen wordt overgedragen
• Het voorkomen van de kans op verergering en uitbreiding van stoornissen, letsels
• Verkleinen van de kans op complicaties en eenvoudige letsels
 

Indeling E.H.B.O cursus
De cursus bestaat uit 6 dagdelen cursus en 1 dagdeel examen. Cursussen worden 
in-company gegeven met een minimum van 7 en een maximum van 12 deelnemers. 
Tevens is bij de cursus E.H.B.O. de mogelijkheid tot deelname via open inschrijving 
aanwezig.

• De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
• Stoornissen in het bewustzijn
• Stoornissen van de ademhaling
• Stilstand van de bloedsomloop
• Ernstige uitwendige bloedingen
• Shock
• Brandwonden
• Kneuzing en verstuiking
• Ontwrichting en botbreuken
• Oogletsel
• Vergiftiging
• Elektriciteits ongevallen
• Letsel door koude/warmte
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• Vervoer over korte afstand
• Verband- en hulpmiddelen
• Het menselijk lichaam

Lesmateriaal
Oranje Kruis Boek 26e druk

Certificering
• Oranje Kruis diploma Eerste Hulp
• Pasje EH en AED

Alle deelnemers leggen aan het einde van de cursus een schriftelijke examen af over de 
behandelde onderdelen. Indien de cursist dit examen met goed gevolg afrond ontvangt 
deze het Oranje Kruis diploma/certificaat Eerste Hulp en het EH + AID pasje. Alle examens 
worden afgenomen conform de landelijke normen van het Oranje Kruis.

Geldigheid
2 jaar

Herhaling E.H.B.O
Met deze E.H.B.O. herhalingscursus verlengt u uw Oranje Kruis diploma. De E.H.B.O her-
halingscursus behandelt in het kort de onderdelen uit de materie van de reguliere E.H.B.O 
opleiding waarbij uw geheugen opgefrist wordt. 

Indeling
De cursus bestaat uit 2 dagdelen van 7 tot 12 deelnemers.

Locatie
E.H.B.O-opleidingen kunnen worden gegeven op iedere gewenste locatie. Indien uw be-
drijfsterrein niet de mogelijkhed bestat om de onderdelen te oefenen, kan er uitgeweken 
wroden naar een oefencentrum in uw directe omgeving. 

Wilt u meer informatie over de inhoud en de opbouw van 
onze E.H.B.O-opleidingen en bent u benieuwd naar onze 
scherpe prijsstelling? Neemt u dan contact met ons op of 
maak een vrijblijvende kennismaking.

Freeway Arbo Advies

Zuidersingel 146
2993 PR Barendrecht

T: 0180 - 638803
F: 0180 - 638804
M: 06 - 11361136

info@freewayarboadvies.nl
www.freewayarboadvies.nl


