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#SECRETARIAAT EN ORGANISATIE

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

EHBO HULPVERLENER - BIJSCHOLING

€ 133,10 incl. BTW

EERSTE HULPPRAKTIJKEN EN -KENNIS

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Het is wettelijk verplicht (KB 15 december 2010) dat je als bedrijf of organisatie personen in dienst hebt die de eerste hulp kunnen verlenen aan werknemers die het
slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn.
De vorming zelf en de jaarlijkse bijscholing zorgen er voor dat je als hulpverlener de kennis en vaardigheden verwer en behoudt om de levensbedreigende medische
toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van eerste hulp toe te passen. In afwachting van de komst van de gespecialiseerde diensten kan je dan het
slachtoffer helpen en begeleiden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De EHBO hulpverlener die jaarlijks 4 uur bijscholing dient te volgen.
Er worden maximaal 15 deelnemers toegelaten.

Voorkennis
Je bent EHBO hulpverlener.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
De bijscholing voor EHBO- hulpverleners omvat 4 lesuren en is gericht op het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of
geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis.

PROGRAMMA
Het programma van deze bijscholing is gericht op het behoud van je basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste
hulppraktijken of -kennis.
Doelstelling 1: De basisprincipes (wetgeving, basishygiëne, analyseren, procedures, toestandsanalyse)
Doelstelling 2: Het ondersteunen van de vitale functies (bewusteloos, stuiptrekkingen, ademnood, toestandsherkenning slachtoffer, reanimatie)
Doelstelling 3: Andere afwijkingen (aandoeningen, vergiftiging, bloedingen, huidwonden, spieren en,gewrichten, hoofdletsels, brandwonden, oogletsels)

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Oostende

T: 078/353 653

Zandvoordeschorredijkstraat 73

F: 050/403061

maandag 09/12/2019

17:30

21:30

8400 Oostende

Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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Getuigschrift
Als deelnemer aan deze bijscholing ontvang je achteraf een attest.

DOCENT
De opleidingen worden steeds gegeven door ervaren docenten in deze materie.
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