Cursus aanbod
Voor de startdatums en
voor actuele prijzen zie
dan even op onze website
voor verdere informatie.

ERKENDE EHBO OPLEIDINGEN
VOORLICHTINGSMOGELIJKHEDEN

Onze voordelen
>Een lage contributie
>Hoog aanbod van verschillende EHBO cursussen
>Lage tijdsbelasting voor uw herhalingslessen
>Snel antwoord op al uw vragen
>Deskundige kaderinstructeurs
>Lessen op avonden en overdag ,en ook op de zaterdag

Informatie Folder
EHBO Leeuwarden

>Hulpverlening: Deskundig, Lage prijzen en in heel Nederland

EERSTE HULP BIJ KINDEREN EHBO
JEUGD EHBO VOOR SCHOLEN
REANIMATIE MET AED OPLEIDING
Wij geven al onze opleidingen volgens de eisen
van de overkoepelende organisaties zoals het
Oranje Kruis. De afsluiting is dan ook altijd met
een officieel erkend
diploma. Sommige
zorgverzekeringen
geven korting op
uw EHBO cursus.
Eerste Hulp, Je moet het wel kunnen Vraag het na.

Contact informatie
WEBSITE: WWW.EHBO-LEEUWARDEN.NL
MAIL:
INFO@EHBO-LEEUWARDEN.NL
TELEFOON: 06-158 958 75

Kamer van Koophandel Leeuwarden 40002733

Telefoon:

Eerste hulp bij Kinderen
Eerste hulp bij Kinderen, een
cursus om kinderen te helpen
bij EHBO situatie ’s . Denk maar
eens aan een vergiftiging. Uw
kind heeft iets gedronken uit
de schoonmaakkast, wat nu?
Of uw kind/baby verslikt zich,
wat nu? Uw kind valt tijdens een fietstocht in
het bos, wat nu? Om in deze situatie ‘s goed te
kunnen handelen bieden wij deze opleiding aan.
Voor ouders, de oppas, mensen in
de kinderopvang en de Jeugdzorg.

Voorlichting
Ook kunnen wij aan groepen in de
kinderopvang, scholen, buurtcentra of centrum
jeugd & gezin een voorlichting geven over EHBO
aan kinderen. Deze voorlichtingen van 1 uur zijn
erg informatief, maar ze zijn alleen in theorie.
Ze vervangen natuurlijk niet een hele cursus.
Ook is er mogelijkheid aan andere organisaties
tot een theoretische voorlichting van 1 of 2 uren
over de EHBO in het algemeen. Denk hierbij aan
sportopleidingen, scholen en/of (sport) clubs.
Wij kunnen deze voorlichting geven aan jeugd en
volwassenen. Voor meer informatie, kunt u ons
altijd even vrijblijvend een e-mailtje sturen.

EHBO Hulpverlening
Voor al uw evenementen, concerten, sportwedstrijden en
toernooien kunnen wij uw EHBO hulpverlening verzorgen.
Ons EHBO-team van deskundige hulpverleners zijn duidelijk
herkenbaar als EHBO
en met professioneel
materiaal aanwezig.
Wij nemen ook een
AED mee. Voor onze
prijs hoeft u het niet
te laten, die is laag.
We werken op niet op commerciële basis. Ons EHBO-team
heeft ervaringen met EHBO bij drugs en alcohol, trauma’s,
sportletsel en bij wandelletsels. Er is ruime ervaring in het
behandelen van sportletsels, en bezitten al onze EHBO ’s de
aantekeningen EHBO aan kinderen en “Stop de Bloeding” !
Wij bieden u graag onze EHBO diensten aan. Kijk eens voor
meer aanvullende informatie op: www.ehbo-leeuwarden.nl

Landelijk EHBO diensten
Naast Friesland, bieden wij zelfs in heel Noord
en ook Midden Nederland, onze EHBO diensten
aan. Kijk eens voor meer informatie op onze
website : www.landelijkehbodiensten.nl Wij
hebben ruime ervaring op grote internationale
(jeugd) sporttoernooien. Er is ook de mogelijkheid om de
BHV, sportmassage, plus de EHBO compleet als pakket, of
als “deel” voor u als organisatie/vereniging te verzorgen.

Jeugd EHBO op Scholen
Zoals een bekende slogan al zegt, “jong geleerd is
oud gedaan” Daarom zijn wij begonnen met het
les geven van jeugd EHBO aan leerlingen van
basisscholen van groepen 7/8 . Voor groepen,
gerelateerd aan EHBO, zoals een sportopleiding,
kunnen wij de theoretische voorlichting (2x 1 uur)
geven over EHBO in het algemeen.

Vraag naar de mogelijkheden !
We leren de kinderen hoe ze om
moeten gaan met diverse situaties.
Wat er voorbij komt tijdens de les:
Wat zijn de regels van EHBO, Hoe
bel je 112 en wanneer niet ! Hoe
help je een slachtoffer. Hoe verzorg je verschillende verwondingen. Hoe help je bij brandwonden,
pijn, bloedneus, ongelukken en bij een verslikking?
De lessen bestaan uit 6 x 1 uur les. Materialen en
lespakket nemen we mee. We hebben een op deze
leeftijdsgroep aangepast lespakket. Alle kinderen
krijgen na afloop een certificaat. Voor de actuele
prijs zie onze website. www.ehbo-leeuwarden.nl
Voor extra informatie over deze cursus kunt u
altijd even mailen. De lessen worden verzorgd
door ervaren hulpverleners. Jeugd EHBO is een
echte meerwaarde voor leerlingen en de school.

