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Eerste Hulp Bij Ongevallen

 
Doel: 
 
1.De cursist leren hoe te handelen bij een ongeval op het werk en het dagelijkse leven.
Zelfvertrouwen geven in het geven van 

 
 
Thema’s en lesstof: 
 
De cursus is onderverdeeld in 4 delen:

� de primaire  

� secundaire zorg 

� AED 

� Zuurstof toedienen 

 

Duur training: 
De cursus duurt 2 of 4 dagdelen, afhankelijk van
 

 
Trainingsaanpak: 
 
De cursus bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte.
Beide onderdelen zijn een combinatie van
vaardigheden en simulaties van noodgevallen, om bij de deelnemers kennis, begrip en voorbereiding 
te creëren. U leert het theoriegedeelte uit een leerboek met aansluitend een examen. 
De ervaren instructeur(s) leiden u en u
geval van nood bekwaam en efficiënt kunnen handelen.
Na afsluiting van de cursus ontvangt u een officieel erkend certificaat/brevet.

 
 
Kosten: 
 
€200  per persoon (exclusief btw) inclusief boek en brevetkosten.

 
Aanvangsdatum: 
 
De aanvangsdatum van de training zal in overleg met u en met de eventuele overige deelnemende
bedrijven worden bepaald. De duur van de trainin

 

Postbus 70 

2170 AB Sassenheim 
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Eerste Hulp Bij Ongevallen (Emergency First Response)

De cursist leren hoe te handelen bij een ongeval op het werk en het dagelijkse leven.
Zelfvertrouwen geven in het geven van hulpverlening. 

De cursus is onderverdeeld in 4 delen: 

De cursus duurt 2 of 4 dagdelen, afhankelijk van het aantal cursisten. 

De cursus bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte. 
Beide onderdelen zijn een combinatie van ontwikkeling van kennis, ontwikkeling van
vaardigheden en simulaties van noodgevallen, om bij de deelnemers kennis, begrip en voorbereiding 

U leert het theoriegedeelte uit een leerboek met aansluitend een examen. 
iden u en uw medewerkers op tot gecertificeerde hulpverleners, die in 

aam en efficiënt kunnen handelen. 
Na afsluiting van de cursus ontvangt u een officieel erkend certificaat/brevet. 

€200  per persoon (exclusief btw) inclusief boek en brevetkosten. 

De aanvangsdatum van de training zal in overleg met u en met de eventuele overige deelnemende
De duur van de training is afhankelijk van het aantal cursisten.
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(Emergency First Response) 
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