
 

Herhalingscursus EHBOHerhalingscursus EHBOHerhalingscursus EHBOHerhalingscursus EHBO    
 

DIPLOMA EERSTE HULP 

 

Het eenheidsdiploma is 2 jaar geldig en kan 

worden verlengd als tijdens deze periode voldaan 

is aan de eindtermen, vastgesteld door het Oranje 

Kruis eb met goedkeuring van de docenten. Bij de 

EHBO houdt dat in dat jaarlijks 4 vervolglessen van 

3 uur gevolgd moeten worden. Worden die niet 

(allemaal) gevolgd dan kan men een 

competentietoets afleggen. Als men niet slaagt 

voor de toets dan moet de opleiding opnieuw 

gevolgd worden. 

Per apart behaalde module moet ook jaarlijks één 

les worden gevolgd. 

 

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. 

 

VOOR WIE IS DE HERHALING BESTEMD? 

 

Alle werknemers die in het bezit zijn van 

desbetreffende diploma’s c.q. modules/ 

aantekeningen die voor verlenging in aanmerking 

komen. 

 

WAT LEERT U? 

 

Het bijscholen, op peil houden en toetsen van de 

kennis en eerder behaalde competenties. 

 

Het programma bestaat uit een theorie- en een 

praktijkdeel waarin de diverse handelingen 

geoefend worden. Onderwerpen die behandeld 

worden tijdens de lessen: 

Jaarlijks: 

• Vijf belangrijke punten bij het verlenen 

van Eerste Hulp 

• Stoornissen in het bewustzijn 

• Stoornissen van de ademhaling 

• Stilstand van de bloedsomloop 

• Ernstige uitwendige bloedingen 

• Shock 

 

 

Verdeeld over 2 jaar: 

• Uitwendige wonden 

• Brandwonden 

• Kneuzing en verstuiking 

• Ontwrichting en botbreuken 

• Oogletsels 

• Vergiftiging 

• Elektriciteitsongevallen 

• Letsels door koude 

• Letsels door warmte 

• Vervoer op korte afstand 

• Verband- en hulpmiddelen 

• Het menselijk lichaam 

 

DUUR VAN DE HERHALINGSCURSUS 

De herhalingscursus EHBO duurt in totaal 4 

dagdelen. 

 

KOSTEN 

Voor de kosten van deze herhalingscursus kunt u 

vrijblijvend een offerte aanvragen. 

 

BHV-DIPLOMA/CERTIFICAAT 

Wanneer de jaarlijkse herhaling wordt gevolgd en 

deze met voldoende resultaat wordt afgesloten, 

ontvangt de kandidaat via het opleidingsinstituut 

een NIBHV-herhalingscertificaat.  

Indien tussentijds geen NIBHV-

herhalingscertificaten zijn behaald, vervalt de 

geldigheid een jaar na datum van afgifte. 

 

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 

De herhalingscursus wordt verzorgd in company.  

 

INFORMATIE 

Aanmelden voor een cursus kan met het 

bijgevoegd inschrijfformulier. 

Voor meer informatie: www.trema-bhv.nl 

Mail: trema@casema.nl 

079 8883999/ 06 21674945 


