
De schakel tussen kennen en kunnen.

VERSIE 112013

ONLINE LEREN EHBO  
BASIS

Snel, effectief en deskundig hulp verlenen. Door direct en juist te handelen bij kleine 
en grote ongelukken kan grotere gezondheidsschade worden voorkomen. ‘Online 
leren EHBO’ leert op interactieve wijze de vaardigheden voor het verlenen van 
eerste hulp. Een veilig gevoel voor iedereen in uw organisatie.

‘Online lren EHBO basis’ is er voor medewerkers van een bedrijf/organisatie die een taak als eerste-

hulpverlener binnen het bedrijf/organisatie uitvoeren.

LEERDOELEN KENNIS

LEERDOELEN PRAKTIJK

De deelnemer is na het volgen van ‘Online Leren EHBO Basis’ bekend met de noodzakelijke voorkennis 

voor de praktijktraining.

Op de praktijktraining leert de cursist:

TRAININGSDUUR

IVM Online Leren biedt de mogelijkheid om te leren wanneer, waar en hoe de deelnemer het zelf wil. In 

eigen tempo en naar eigen leerbehoefte. Voor ‘Online Leren EHBO Basis’ staat een studie belasting van 

5 uur online leren en 2 dagen praktijktraining, inclusief examendagdeel.

VOOR WIE?

1. De vijf belangrijke punten toepassen.

2. Verlenen van eerste hulp bij:

TRAININGSMIX VAN ONLINE EN PRAKTIJKLEREN

‘Online Leren EHBO Basis’ bestaat uit een combinatie van online leren en leren in de praktijk. De 

training bestaat uit de volgende onderdelen:

- Online Leren EHBO Basis                              

- Praktijk EHBO Basis

 -  Letsel door elektriciteit, kou of warmte

 -   Tandletsels en letsel van oog, neus en 

oor

 -   Vergiftigingen

 -  Steken en beten

 -   Stoornissen in het bewustzijn of de 

ademhaling

 -   Stoornissen in het bewustzijn en de 

ademhaling (reanimatie en AED)

 -  Actieve bloedingen

 -  Shock

 -  Wonden, waaronder brandwonden

 -  Kneuzingen en verstuikingen  

 -  Botbreuken en ontwrichtingen
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AANMELDEN?

Voor actuele trainingsdata kijkt u op bhv.werkveilig.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden.  

Wilt u aanvullende informatie neem dan contact op met onze accountmanagers.

Groepsgrootte

Beoordeling 

Overig

Toelatings- 
voorwaarden

Benodigde  
certificaten

maximaal 12 deelnemers

-   Online leren wordt afgesloten met een eindtoets. 

- De praktijktraining sluit af met een examen van het Oranje Kruis.

- Diploma Oranje Kruis

Bij alle praktische eerste hulp handelingen dragen de deelnemers en de 

trainer handschoenen (latex/nitril).

De deelnemer moet geestelijk en lichamelijk in staat zijn om aan alle 

onderdelen van de training deel te kunnen nemen.

Om te mogen deelnemen aan de praktijktraining moet de cursist  

geslaagd zijn voor de eindtoets van Online Leren EHBO Basis.

Geen

LET OP GEVAAR

STROOMSCHEMA BEWUSTELOOSHEID

BENADER HET SLACHTOFFER:
Aanspreken, aanschudden

GEEN REACTIE:
Bewusteloos

WEL ADEMHALING: GEEN ADEMHALING:

WEL REACTIE:
Kijk naar verder letsel

(Laat) 112 bellen

Controleer ademhaling

Veiligstellen ademhaling Start reanimatie

STAPPENPLAN

PRAKTISCHE INFORMATIE

IVM STAPPENPLAN SCREENSHOT IVM ONLINE LEREN


