OPLEIDINGSPROGRAMMA 2018 - 2019

De opleiding start bij een minimaal aantal van 6 cursisten!
LESROOSTER - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2018 / 2019
LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR
BLOK 1

Bij voldoende animo

DATUM

ONDERWERPEN

LOCATIE

31-10-18

Les 1

Kennismaking
Ervaringen delen
Vitale functies

Sint Jozefschool

07-11-18

Les 2

Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen in de ademhaling
Stoornissen in de circulatie

Sint Jozefschool

14-11-18

Les 3

Overige hulp verlening aan kinderen

Sint Jozefschool

ONDERWERPEN

LOCATIE

BLOK 2
DATUM
13-03-19

Les 1

Kennismaking
Ervaringen delen
Vitale functies

Sint Jozefschool

20-03-19

Les 2

Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen in de ademhaling
Stoornissen in de circulatie

Sint Jozefschool

27-03-19

Les 3

Overige hulp verlening aan kinderen

Sint Jozefschool

Schrijf u nu in ehbo.nootdorp@outook.com.
Informatie EHBO-Opleiding:
Tijdens deze herhalingscursus deelt u ervaring met andere vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere
deelgenoten. We bespreken wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven
door een gediplomeerd kaderinstructeur EHBO. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken wordt er met
kinder-lotusslachtoffers (Kinderen van onze EHBO-ers die het leuk vinden als slachtoffer op te treden en zo al
wat kennis op te doen voor de jeugd EHBO opleidingen of later het EHBO-diploma) ingeschakeld.
De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar
zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een
flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en
dynamisch.
Extra:
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de GGD
Nederland hebben aan gastouders de eis gesteld dat zij vanaf 1 januari 2010
in het bezit moeten zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan
kinderen van Het Oranje Kruis, NedCert, Nikta of LPEV. Iedere houder van een
geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis is verzekerd
tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen
wanneer zij Eerste Hulp verlenen. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat
EHBO’ers zonder angst of belemmering Eerste Hulp kunnen verlenen.
De kosten voor deze cursus bedragen € 65,00 en dient vóór aanvang van de
cursus te zijn voldaan.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden het gehele of een gedeelte van het
cursusgeld!

Secretariaat:
Email: ehbo.nootdorp@outook.com
Tel: 06-14802021
www.ehbo-nootdorp.nl

