
Je buurman wordt gestoken door een wesp en blijkt allergisch te zijn. Na een val uit 

het klimrek kan de buurjongen zijn voet niet meer bewegen. Zomaar twee alledaagse 

voorbeelden van situaties waarbij mensen jouw hulp nodig hebben. De drempel om 

een slachtoffer in het openbaar te helpen is vaak hoog. Zeker als je niet weet wat je 

kunt doen. Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een geldig EHBO-diploma deze 

drempel verlaagt en je veel eerder in staat bent een slachtoffer te helpen.

In onze EHBO-opleidingen oefen je in groepsverband en werk je tijdens diverse 

oefenscenario’s samen aan oplossingsstrategieën. Door de inzet van LOTUS®-

slachtoffers worden letsels, ziektebeelden en bijbehorend gedrag realistisch 

uitgebeeld waardoor je ze sneller herkent. Met deze aanpak geven we je de 

vaardigheden en het vertrouwen mee, zodat je in geval van nood adequaat kunt 

handelen. 

Als je zowel de praktische vaardigheden als kennistest met een positief gevolg hebt 

afgesloten, ontvang je een certificaat en pasje met een geldigheid van één jaar. De 

certificerende instantie is NIKTA®.
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Aan het eind van de opleiding kun je

•  Een slachtoffer in veiligheid brengen

•  De toestand van het slachtoffer beoordelen

•  De juiste hulpdiensten inschakelen

•  Reanimeren met en zonder AED

•  Handelen in geval van levensbedreigende stoornissen, waaronder    

    luchtwegblokkade, shock en (hitte)beroerte, hartinfarct en hersenvliesontsteking.

•  Verwondingen behandelen, waaronder brandwonden, bloedingen, kneuzingen.       

    verstuikingen, insectenbeten, vergiftiging en electriciteitsongevallen.

Voor wie is EHBO interessant?

De opleiding EHBO is geschikt voor iedereen vanaf 14 jaar. Het is prettig als je 

lichamelijk in staat bent om hulp te verlenen maar het is geen vereiste. We gaan in 

dat geval vooral op zoek naar wat je wel kunt bijdragen!

Tijdsduur

De gehele basisopleiding bestaat uit 16 contacturen. Om het EHBO-diploma geldig te 

houden, dien je jaarlijks een herhalingsopleiding te volgen van 8 contacturen.

Kosten en vergoeding

De kosten voor een opleiding bedragen maximaal €319,-* excl. BTW en voor een 

herhalingsopleiding maximaal €159,-* excl. BTW. Meestal vergoedt je zorgverzekeraar 

(een deel van) dit bedrag zonder dat het ten koste gaat van je eigen risico.

Certificering

De vaardigheidseisen zijn conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis en de 

Nederlandse Reanimatie Raad. Beide organisaties zijn binnen Nederland door vrijwel 

iedere EHBO-gerelateerde organisatie erkend, waardoor eventuele herhalings- en/of 

verdiepende cursussen goed op elkaar aansluiten.
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Onderstaande opleidingen geven een solide basis voor het handelen in veel voorkomende noodsituaties. 
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Legenda

* = Neem voor groepen vanaf 9 deelnemers contact op voor een vrijblijvende offerte.


