
                                     EHBO 
 
 
Waarom is EHBO kennis zo belangrijk? 
De meeste ongevallen gebeuren gewoon thuis, op het werk of tijdens het sporten. Een 
gekneusde enkel, een flinke schaafwond, verslikken. Maar stel dat iemand in elkaar zakt en niet 
meer reageert. Als deze persoon een hartstilstand heeft kun je niet wachten op een ambulance. 
Juist op zo’n moment is het belangrijk dat je weet wat je moet doen en dat je kunt reanimeren. 
Het zijn allemaal zaken die aan bod komen bij een EHBO- cursus. Je leert hoe je moet reageren 
en je leert ook vooral de dingen die je juist niet moet doen.  Reanimeren, het gebruik van een 
AED, EHBO aan Kinderen en alle vaardigheden om in iedere situatie EHBO te kunnen verlenen 
leer je tijdens een basiscursus EHBO 
 
Voor wie is een EHBO-diploma belangrijk? 
Eigenlijk voor iedereen, het is kennis waar je altijd iets aan hebt, thuis of op het werk.  
 
Ons aanbod 
Dit zomer wordt door een erkend instructeur een basiscursus EHBO gegeven. Tijdens 6 
woensdagavonden wordt theorie en praktijk behandeld, leer je hulp verlenen aan baby’s, 
kinderen en volwassenen en leer je reanimeren en een AED gebruiken. De cursus wordt 
afgesloten met een examen van het Oranje Kruis en als je slaagt een erkend diploma. 
 
De kosten 
We bieden de cursus aan tegen een gereduceerd tarief van €100,= (normaal €195,=) en dit is 
inclusief lesboek en examen. Je bent dan wel verplicht om binnen twee jaar na het examen 2 
dagdelen een EHBO-dienst te draaien bij een evenement waarbij wij de EHBO verzorgen. Je 
wordt altijd ingedeeld met een ervaren EHBO-er en dit geeft je ook de mogelijkheid om 
praktijkervaring op te doen. Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van de ) kosten van een 
EHBO-cursus/lidmaatschap, kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. 
 
Na het behalen van je examen wordt je automatisch lid van de EHBO-vereniging van Saasveld 
(lidmaatschapskosten €15 per jaar). Via de vereniging kun je dan jaarlijks je herhalingslessen 
volgen om je diploma geldig te houden (dit is  maar een dagdeel/avond per jaar voor de 
AED/reanimatie en een dagdeel/avond per jaar voor de andere onderdelen). Ook is dit inclusief 
de kosten van de tweejaarlijkse verlenging van je diploma. 
 
De cursusdata zijn vastgesteld op 18 en 25 september, 2, 9, 16 en 23 oktober (van 18.30 tot 22.30)  
en de locatie is het Saasveldiacomplex. Er kunnen maximaal 12 personen meedoen. 
 
Als er nog vragen zijn kun je contact opnemen via ehbosaasveld@hotmail.com 
  



Aanmeldformulier 
 
 
 
Achternaam   :  
 
Voorletters   :  
 
Roepnaam   :  
 
Adres    :   
 
Postcode en woonplaats :  
 
Telefoonnummer  :   
 
Geboortedatum  :   
 
Email    : 
 
 
 
 
Aankruisen wat van toepassing is: 
 
O De cursuskosten bedragen € 195,= (inclusief lesmateriaal en examen) 
 
O Ik krijg een korting van €95,= op het cursusgeld omdat ik binnen 2 jaar na het behalen 

van mijn diploma 2 dagdelen help bij een EHBO-dienst tijdens een evenement waarbij  
EHBO-vereniging Saasveld de EHBO verzorgt 

 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ingevulde formulier graag voor 15 juni 2019 mailen naar ehbosaasveld@hotmail.com of 
inleveren bij Karin Lesscher, Bornsestraat 58 Saasveld 


