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EHBO
Een ongelukje is snel gebeurd. Thuis, op het werk of onderweg. Bij dergelijke ongelukken is het 
cruciaal dat eerste hulp snel kan worden toegepast. In deze cursus leer je hoe je adequaat dient 
te reageren bij verschillende situaties. 

DOELSTELLING

• De nodige levensreddende handelingen kunnen verrichten in afwachting van professionele hulp.
• Iedere medewerker die een functie bekleedt waarbij een basiskennis EHBO nodig is.
• Iedere medewerker die graag meer wenst te weten over EHBO.

PROGRAMMA

½ dag

1. Wat is EHBO? 
2. Waarom EHBO? 
3. 4 stappen van EHBO 
4. Basisprincipes van EHBO 
5. CPR 
6. AED 
7. Verzorgen van bloedingen 
8. Verzorgen van verstuikingen en kneuzingen 
9. Brandwonden

1 dag

10. Hersenschudding herkennen 
11. Herkennen van een beroerte  
12. Herkennen van een hartaanval  
13. Stikken  
14. Epilepsie-aanval 
15. Diabetes-aanval 
16. Shock
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DUUR

1 dag 
08u30 – 16u30 

½ dag 
08u30 – 12u30

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 12 personen

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

We werken met continue evaluatie. Na de opleiding krijgt elke deelnemer een deelnameattest

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus en deelnameattest inbegrepen.
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