SEIZOEN

SAMZWEM CURSUS
EHBO ORANJE KRUIS

2021

De opleiding bestaat uit de basiscursus EHBO + de Opleiding AED
Met deze basiscursus EHBO leer je alles wat je kunt doen maar ook wat je juist moet laten in
geval van calamiteiten. Na de basiscursus EHBO ben je in staat om op de juiste wijze Eerste
Hulp te verlenen.
Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• stoornissen in het bewustzijn; stoornissen van de ademhaling; stilstand van de
bloedsomloop; ernstige uitwendige bloedingen; shock; uitwendige wonden; brandwonden;
kneuzingen en verstuikingen; ontwrichting en botbreuken; oogletsels; vergiftiging;
elektriciteitsongevallen; letsels door koude; letsels door warmte; vervoer over korte
afstand; verband- en hulpmiddelen; het menselijk lichaam.
Opleiding Reanimatie en AED
Aan het einde van de cursus reanimatie kun je:
• Een bewusteloos slachtoffer benaderen
• Borstcompressie en beademing uitvoeren (BLS)
• De Automatische Externe Defibrillator (AED) veilig gebruiken
• Een bewusteloos en ademend slachtoffer in de stabiele zijligging leggen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Donderdag 11 november van 8.30 – 16.30 uur en
donderdag 25 november van 8.30 – 16.30 uur en
woensdag 1 december van 8.30 – 16.30 uur
LUNCH:
Is inbegrepen
CURSUS-LOCATIE:
Zwembad “Aquarena”, Stadionplein 23, Emmen
CURSUS WORDT GEGEVEN DOOR: KF opleidingen
KOSTEN SAMZWEM-LID:
€ 352,50 (excl. BTW)
KOSTEN GEEN SAMZWEM-LID:
€ 352,50 (excl. BTW)
VEREIST:	100% actieve deelname voor het verkrijgen van het
diploma EHBO van het Oranje Kruis
TOETS:	De laatste 3 uur van de cursus bestaat uit het
onafhankelijk examen afgenomen door examinatoren
van Het Oranje Kruis. Als je geslaagd bent, ontvang je
het EHBO-diploma. Om de geldigheid van je EHBOdiploma te behouden, moet je elk jaar deelnemen aan een
herhalingscursus EHBO.
OPGAVE:
Voor 28 oktober 2021
DATUM EN TIJD:

Voor opgave stuur een e-mail met je naam en de naam & locatie werkgever naar
h.oosting@debontewever.nl. Mocht niet uzelf maar uw werkgever de factuur voldoen dan
ontvangen we hiervan graag de gegevens waaraan wij de factuur kunnen richten.

