
 

Uitgebreide EHBO Cursus 
Samenwerking tussen de Gemeente Hilversum en het Rode Kruis Gooi en Vechtstreek 

 

 
 

Zaterdag 7, 14 en 21 oktober 2017 – Rode Kruis gebouw Hilversum Neuweg 247 
 
Weet jij wat je moet doen als jouw partner zich snijdt tijdens het koken of zich brandt aan kokend 
heet water? Of weet jij hoe te handelen als jouw sportmaatje door zijn enkel klapt tijdens het 
voetballen? Wat doe je als je op straat iemand ziet met een beroerte? En kun jij iemand helpen 
met een hartstilstand door middel van reanimatie en gebruik AED? 
 
Tijdens deze uitgebreide EHBO cursus leer je in 20 uur alle mogelijke handelingen bij eerste hulp. We 
gaan uitgebreid in op reanimatie en het gebruik van de AED en behandelen ook de 7 meest 
voorkomende ongevallen. Tevens verdiepen we ons (o.a.) in wat te doen bij insectenbeten, 
onderkoeling en koortsstuipen. Tijdens deze cursus leren we  zeer realistisch te handelen, omdat we 
gebruik maken van een LOTUS (een persoon die zeer realistisch letsel en aandoeningen uitbeeld 
d.m.v. grime en adequaat reageert op de verleende hulp). 
 
Het Rode Kruis streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen EHBO op te leiden. Dit zorgt voor een 
veiligere leefomgeving en meer zelfredzaamheid. In samenwerking met de Gemeente Hilversum mag 
het Rode Kruis een uitgebreide cursus EHBO van 20 uur aanbieden aan actieve inwoners van de 
Gemeente. Personen die volop in de samenleving staan, zodat zij hulp kunnen bieden indien de 
situatie daarom vraagt. 
 
Deze cursus vindt plaats in het Rode Kruis gebouw Hilversum Neuweg 247. De cursus wordt 
gehouden op 3 zaterdagen in oktober: 7, 14 en 21 oktober. De lesdagen starten om 09:00 uur tot 
15:30 en de laatste lesdag is tot 17:00 uur. 
 
Aanmelden kan via jouw buurt coördinator!  
 



Wat leer je tijdens de uitgebreide EHBO cursus? 
 
• De 4 stappen van Eerste Hulp 
• Reanimatievaardigheden inclusief het gebruik van de AED 
• Verbandtechnieken 
• Bewusteloosheid 
• Verslikking 
• Bloeding 
• Huidwond 
• Brandwonden 
• Letsels aan botten, spieren en gewrichten 
• Nek- en wervelletsels 
• Pijn op de borstkas 
• Beroerte 
 
Aanvullende onderwerpen die alleen deel uitmaken van deze uitgebreide cursusvariant: 
• Dreigende flauwte 
• Hersenschudding 
• Insectensteek 
• Tekenbeet 
• Kortademigheid 
• Hyperventilatie 
• Onderkoeling 
• Zonnesteek/hitteslag 
• Diabetes 
• Epilepsie 
• Koortsstuipen 
• Een geamputeerd lichaamsdeel 
 
Je oefent met realistisch ogende Ambu reanimatiepoppen. Je ontvangt een lesboek met de theorie, 
een EHBO-set en een erkend certificaat van het Rode Kruis. Het certificaat ontvang je digitaal en als 
EHBO-pasje. Voor ontvangst van het certificaat dien je alle lesuren te hebben bijgewoond en dient je 
competent te zijn verklaard door de docent. 
 

Vragen? 
Wil je deelnemen aan de cursus uitgebreide EHBO of heb je andere vragen? Neem contact met ons 
op via dstapper@redcross.nl of 06 22436065 en vraag naar Danielle Stapper.  
 

Aanmelden? 
Via jouw buurtcoordinator!  
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