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Trainingen & Opleidingen

Kinder E.H.B.O (Eerste hulp bij ongelukken)
Kinder E.H.B.O is een speciale opleiding voor medewerkers die werkzaam zijn in
het onderwijs, kindercrèches, buitenschoolse opvang. Kortom; voor iedereen die
met kinderen werkt. Kinderen zijn van nature erg nieuwsgierig en willen de wereld
ontdekken. Ongevallen, klein of groot, op verschillende leeftijden en in verschillende
ontwikkelingsfasen komen geregeld voor. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe u het
best kunt handelen bij ongevallen waarbij een kind betrokken is.
Weet u wat u moet doen bij ongevallen?

Kinder E.H.B.O. cursus

Een kind is niet een klein volwassene. Eerste hulp voor kinderen vraagt om een eigen
specifieke aanpak, zowel in de benadering als de behandeling. In deze cursus gaan we
daar uitgebreid op in, want een ongeluk zit in een klein hoekje. In onze cursus Kinder
E.H.B.O leert u hoe u kinderen kunt helpen tijdens noodgeval. Van een klein wondje na
een val tot de meer serieuze verwondingen.
Tijdens de cursus krijgen de eerstehulpverleners inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals:
• lichaamsbouw
• gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte
• de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd
De eerste hulpverleners leren hoe eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen
bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en
kinderen voorkomen. Het lesmateriaal, ‘Eerste hulp aan Kinderen’, dat Freeway Arbo
Advies voor deze cursus gebruikt is afkomstig van het Oranje Kruis. Dit boek omvat de
leerstof voor het certificaat Eerste Hulp aan kinderen (0-8 jaar). Het boekje is overzichtelijk en helder en wordt verduidelijkt met veel foto’s. Een must in ieder gezin, kinderdagveblijf en school.
Indeling Kinder E.H.B.O cursus
De cursus bestaat uit 3 dagdelen. Cursussen worden in-company gegeven met 7-12
deelnemers.
Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
• Typisch leeftijdsgerelateerde ongevallen bij kinderen
• Preventie van ongevallen
• Brandwonden
• Meest voorkomende letsel/verbandleer en inhoud van de E.H.B.O-doos
• Alarmeren 112
• Herkenning van een ernstig ziek kind
• Koorts en koortsstuipen
• Botbreuken
• Kraal in neus
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Vergiftigingen
Allergische reacties
Insectenbeten (teek, wesp)
Tandletsel
Bewusteloosheid
Hersenschudding
Reanimatie en AED

Lesmateriaal

Eerste hulp aan kinderen 3e druk
Geldigheid
2 jaar

Herhaling Kinder E.H.B.O

Met deze Kinder E.H.B.O. herhalingscursus verlengt u uw Oranje Kruis module verklaring.
De Kinder E.H.B.O herhalingscursus behandelt in het kort de onderdelen uit de materie van
de reguliere Kinder E.H.B.O opleiding waardoor uw geheugen opgefrist wordt.
Indeling
De cursus bestaat uit 2 dagdelen met 7 - 12 deelnemers.
Certificering
Alle deelnemers ontvangen een certificaat module verklariing Kinder E.H.B.O
Deelnemers met een geldig EH diploma kunnen de cursus Kinder E.H.B.O laten bijschrijven
op hun diploma.
Locatie
Kinder E.H.B.O-opleidingen kunnen worden gegeven op iedere gewenste locatie. Indien er
binnen uw locatie niet de mogelijkhed bestaat om de onderdelen te oefenen, kan er uitgeweken worden naar een externe locatie in uw directe omgeving.

Wilt u meer informatie over de inhoud en de opbouw van
onze Kinder 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.
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