
 

 

  

 

Een eerstehulpverlener heeft als taak om hulp te verlenen aan slachtoffers. Het is hierbij van 

belang om: 

 

 Te voorkomen dat de stoornis of het letsel van het slachtoffer verergert. 

 Benodigde hulpverlening in vaker voorkomende en niet vaak voorkomende      

ongevalssituaties te verlenen. 

 De situatie zo comfortabel mogelijk te maken voor het slachtoffer. 

 Te zorgen voor alarmering van professionele hulp en/of het vervoer van het slachtoffer. 

 

 

Tijdens de cursus leert de cursist wat hij moet doen, maar ook wat hij vooral moet laten. De 

lessen bestaan uit zowel theorie als praktijk. 

 Tijdens het praktijkgedeelte wordt gebruik gemaakt van lotusslachtoffers. Het 

lotusslachtoffer speelt een rollenspel waarbij diverse soorten ongevallen,  

verwondingen en ziektebeelden nagebootst worden. 

 De cursisten passen de geleerde theorie toe tijdens dit praktijkdeel.  

Het is vaak een actie-reactie wat de cursus dynamisch maakt. 

 Deze opleiding is ook in het Duits en Engels mogelijk. 

 Groepsgrootte: minimaal tien en maximaal vijftien cursisten. 

 Individuele inschrijvingen zijn uiteraard ook mogelijk. 

 Ook bestaat de mogelijkheid om de theoriecursus  

online te volgen. (zie hiervoor het onderdeel E-learning).  

Inhoud 
De opleiding bestaat uit diverse hoofdstukken.  

In deze hoofdstukken worden onder andere de volgende  

onderwerpen behandeld: 

 Zorgen voor de veiligheid van eerstehulpverleners  

en omstanders. 

 Goede alarmering bij de 112-alarmcentrale  

 Benaderen van het slachtoffer 

 Reanimatie 

 Verlenen van eerste hulp 

 Overdragen van een slachtoffer aan deskundige hulp 

 

EHBO Basis 

http://veiligheidscentrumlimburg.nl/opleidingen/itemlist/category/42-e-learning


 

 

 

 

 

Niveau 
Het begin- & opleidingsniveau is minimaal L.B.O. (Lager beroepsonderwijs) 

Diploma Rode Kruis (Europees erkend) 
Na beëindiging van de opleiding en een positief resultaat van het praktijkexamen wordt aan de 

deelnemers een EHBO-diploma van het Rode Kruis verstrekt. Dit EHBO-diploma heeft een 

geldigheidsduur van één jaar waarna er een herhalingsopleiding behoort te worden gevolgd. 

Diploma Oranje kruis (uitgebreide EHBO cursus) 
Na beëindiging van de opleiding en een positief resultaat van het praktijkexamen wordt aan de 

deelnemers een EHBO-diploma van het Oranje Kruis verstrekt. Dit EHBO-diploma heeft een 

geldigheidsduur van één jaar waarna er een herhalingsopleiding behoort te worden gevolgd. 

Duur 
De opleiding EHBO basis duurt bij het Rode Kruis 1,5 dag.  

Deze opleiding kan in groepsvorm ook worden verzorgd buiten de kantooruren en in de 

weekenden zonder bijbehorende toeslag. 

 

De opleiding EHBO basis duurt bij het Oranje Kruis 3 hele dagen.  

Deze opleiding kan in groepsvorm ook worden verzorgd buiten  

de kantooruren en in de weekenden zonder bijbehorende toeslag. 

Locatie 
Trainingscentrum Nuth of op klantlocatie. 

 

EHBO Basis 

 


