Basistraining Eerste Hulp (EHBO) en Herhalingstraining EH
Wij leiden uw medewerkers tot gediplomeerde EHBO’ers
Jaarlijks gebeurt er in Nederland meer dan 250.000 keer een ongeluk waarbij Eerste Hulp
nodig is. Om deze hulp op verantwoorde wijze te kunnen bieden, is een goede EBHOtraining heel belangrijk. Wilt u graag dat één of meerdere medewerkers een Basistraining
EHBO volgen? PROV Integrale Veiligheid verzorgt deze al jaren bij bedrijven en
instellingen. Tijdens de Basistraining EHBO leiden wij de deelnemers in drie dagen op. De
training sluit af met het examen. Na afloop hebben de deelnemers het Oranje Kruis
diploma Eerste Hulpverlener op zak en zijn zij in staat op een juiste en verantwoorde
wijze Eerste Hulp te verlenen. Thuis, op straat en … op het werk.
Inhoud van de Basistraining Eerste Hulp
Tijdens de Basistraining Eerste Hulp komen onder meer aan bod:
• De vijf belangrijkste punten;
• Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling;
• Stilstand van de bloedsomloop;
• Gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator);
• Brandwonden;
• Bloedingen;
• Shock;
• Kneuzing, verstuiking, ontwrichting;
• Botbreuken;
• Oogletsels;
• Vergiftiging;
• Elektriciteitsongeval.
Basistraining EH of Herhalingstraining EH
De training bestaat uit Basistraining Eerste Hulp en het afsluitende examen. Het diploma is
twee jaar geldig. Binnen deze periode moet de EH-verlener voldoende herhalingstraining
volgen om in aanmerking te komen voor verlenging.
Basistraining EH
Wij trainen uw medewerker(s) in drie lesdagen in de competenties zoals deze zijn
voorgeschreven door het Oranje Kruis. Aansluitend vindt – op de laatste lesdag – het
examen plaats. Dit wordt afgenomen door een onafhankelijke examencommissie namens
het Oranje Kruis.
Herhaling EH
Het diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur te verlengen, moet de EBHO-er
herhalingslessen volgen. Tijdens één lesdag (of twee dagdelen) beoefenen zij jaarlijks de
door het Oranje Kruis voorgeschreven competenties. Hierbij is een Lotusslachtoffer
aanwezig.
Met diploma of diplomaverlenging (en NIVEO-registratie)
De cursisten sluiten de training af met:
• Examen en diploma EH Oranje Kruis, of;
• Verlenging diploma EH Oranje Kruis;
• Competentieregistratie in NIVEO (Nederlands Instituut voor Vakbekwaamheid, Educatie
& Ontwikkeling).
Tijdsduur

: 9:00 - 17:00 uur, 2 dagdelen (herhaling EH) of in overleg

Vooropleiding

: Basistraining EHBO

Data

: in overleg

Locatie

: in een trainingscentrum of in-company

Aantal deelnemers

: maximaal 12

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het uitvoeren van een Basistraining EH of Herhaling EH via
PROV Integrale Veiligheid? Neem dan contact met ons op via telefoon: 0348 – 41 69 60 of email: info@proveiligheid.nl.

