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EHBO cursus voor beginners:
De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 12 personen. Tijdens de cursus wordt o.a. 
geleerd hoe te handelen bij een ongeval en wat te doen bij letsel. Ook leer je reanimeren en
omgaan met een AED. Er wordt verwacht dat je de theorie thuis leert. De lesstof is niet 
moeilijk, maar er wordt behoorlijk wat parate kennis van je verwacht.
Als je slaagt ontvangt je Het Oranje Kruis diploma. Dit diploma is 2 jaar geldig. Om het 
diploma te kunnen verlengen moet je de EHBO vaardigheden op peil houden. Dit kan door 
het volgen van herhalingslessen die door onze vereniging worden aangeboden. Ieder 
seizoen bieden wij een gevarieerd lesprogramma aan. De cursus wordt gehouden in de 
kantine van De Meteoor, Schaarweg 4 in Rheden. De complete cursus kost ongeveer           
€ 250,-. In dit bedrag inbegrepen zijn Het Oranje Kruisboekje van de laatste druk, 
lesmateriaal en verbandmiddelen, les door een ervaren instructeur samen met een 
vrijwilliger van de vereniging, oefenen met lotus slachtoffers, gebruik reanimatiepop, 
gebruik oefen-AED en 1x examengeld.  

Cursus inhoud volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis:

1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
2. Stoornissen in het bewustzijn
3. Stoornissen van de ademhaling
4. Stilstand van de bloedsomloop
5. Ernstige uitwendige bloedingen
6. Shock
7. Uitwendige wonden
8. Brandwonden
9. Kneuzingen en verstuiking
10. Ontwrichting en botbreuken
11. Oogletsels
12. Vergiftiging
13. Elektriciteitsongevallen
14. Letsel door koude
15. Letsel door warmte
16. Vervoer over korte afstand
17. Verband en hulpmiddelen
18. Het menselijk lichaam

Aanmelden bij voorkeur met onderstaand aanmeldingsformulier. Dit formulier graag zo 
compleet mogelijk invullen en ondertekend naar het secretariaat mailen of sturen.
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Naam en voorletters: 

Man / vrouw: 

Roepnaam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

E-mail adres: 

Geboortedatum: 

Telefoon: 

De cursus wordt bij voldoende deelname gehouden in de kantine van De Meteoor, 
Schaarweg 4 te Rheden. Dit ingevulde formulier kunt u mailen of naar het secretariaat 
sturen. Graag bij het inschrijven € 30,- (kostprijs boekje) over te maken op IBAN NL90INGB
0002950789 t.n.v. Afd. Rheden van de Koninklijke Nederlandse Ver EHBO. Dan ontvang je 
z.s.m. Het Oranje Kruisboekje thuis. Zodat je de theorie kunt gaan leren. Deze € 30,- wordt
verrekend met het cursusgeld. We kunnen de boekjes niet meer terug nemen mocht de 
cursus niet doorgaan. De kosten van het boekje worden verrekend met het cursusgeld. 

Datum en plaats: 

Handtekening: 

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor 
u ze aan ons heeft verstrekt. Meer informatie in de privacyverklaring op onze website.
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