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VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD? 

 

Voor een ieder die de juiste vaardigheden wil 

aanleren om binnen de eerste minuten na een 

ongeval snel en effectief op te kunnen treden tot 

het moment waarop de hulpverlening wordt 

overgenomen door de gewaarschuwde externe 

professionele hulpdiensten. 

 

 

WAT LEERT U? 

 

Na het volgen van de opleiding bent u in staat tot:  

• Eerste hulp management (situatie 

beoordelen, gevaar overzien); 

• Alarmeren; 

• Een eerste beoordeling van het 

slachtoffer; 

•  Het vrijmaken van de ademweg, 

beademen en reanimeren (CPR); 

• Het stabiliseren van een bewusteloos 

slachtoffer; 

• Het stelpen van ernstige bloedingen; 

• Het herkennen van shock; 

• Het verplaatsen in noodsituaties; 

• Het nemen van de juiste actie bij 

oogletsels, brandwonden, ziektes en 

gewonden. 

 

Het programma bestaat uit een theorie- en een 

praktijkdeel waarin de diverse handelingen 

geoefend worden. Het docententeam bestaat uit 

een NRR gecertificeerd instructeur Eerste Hulp en 

een lotusslachtoffer. 

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING 

 

In totaal 6 dagdelen, inclusief examen. 

 

De opleiding wordt afgesloten met een examen dat 

wordt afgenomen door een examencommissie, 

bestaande uit een door het Oranje Kruis 

aangewezen arts en een docent Eerste Hulp. 

 

 

 

 

KOSTEN 

 

Voor de kosten van deze opleiding kunt u 

vrijblijvend een offerte aanvragen. 

 

 

 

DIPLOMA 

 

Voor een diploma Eerste Hulp moeten alle 

onderdelen met een voldoende zijn afgesloten.  

U ontvangt het eenheidsdiploma Eerste hulp van 

het Oranje Kruis. Dit diploma blijft 2 jaar geldig. 

 

Trema: de Puntjes op de I in veiligheid maakt 

gebruik van NRR gecertificeerde EHBO instructeurs 

en NIBHV gecertificeerde BHV instructeurs. Wij zijn 

een NIBHV erkend opleidingsinstituut (keurmerk). 

 

LOCATIE 

 

Deze opleiding wordt verzorgd in company. 

 

 

INFORMATIE 

 

Aanmelden voor een cursus kan met het 

contactformulier op de website. 

Voor meer informatie: www.trema-bhv.nl 

Mail: trema@casema.nl 

079 8883999/ 06 21674945 

 

 

AANVULLENDE MODULES: 

 

Bij voldoende belangstelling (minimaal 12 

cursisten) kunt u de volgende modules ook volgen: 

• Verbandleer en kleine ongevallen; 

• Eerste hulp aan kinderen; 

• AED (reanimatie met behulp van de 

automatische externe defibrillator). 

Het aantal te volgen lessen is afhankelijk van de 

competentie van de cursist. 

 

               

 


