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Cursusaanbod
Jaarlijks vinden er in Nederland 200.000
arbeidsongevallen plaats en lopen 120.000
mensen letsel op bij het doe-het-zelven.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een
collega valt, een kind heeft een bloedneus
of iemand verslikt zich. Dan wilt u graag
iets doen.
GGD Kennemerland verzorgt opleidingen
voor Bedrijfshulpverlener (BHV), Reanimatie en AED Training, EHBO en EHBO bij
kinderen. We werken met kleine groepen
en professionele docenten.
In deze folder leest u meer over het
cursusaanbod.
Cursus
Bedrijfshulpverlening
Cursisten leren in twee dagen onder meer
levensreddende handelingen te verrichten
(waaronder reanimatie en gebruik AED),
beginnende brand te bestrijden en een
ontruiming van een gebouw te begeleiden.
De cursus wordt verzorgd door instructeurs

van de GGD en van de brandweer op onze
locatie in Haarlem. Voor de brandweermodule maken we gebruik van de blustoren
van de brandweer. De cursussen zijn toegespitst op bedrijven, instellingen en scholen.
De GGD is een erkend opleidingsinstituut
en heeft het keurmerk van het NIBHV
(Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening). Beide dagen worden afgesloten met
een schriftelijk examen. Geslaagde cursisten
ontvangen het diploma en pasje BHV. Een geldig
EHBO diploma met aantekening reanimatie
geeft vrijstelling voor de EHBO module.

Herhalingscursus
Bedrijfshulpverlener
De herhalingscursus duurt een dag: een
halve dag eerste hulp en een halve dag
brandbestrijding en ontruiming. Een jaarlijkse herhaling voor de vervaldatum van het
pasje is verplicht voor het behouden van
een geldig diploma.Tijdens deze cursus
worden de vaardigheden uit de basiscursus
opnieuw geoefend met behulp van een
LOTUS-slachtoffer en worden de nieuwste
richtlijnen op het gebied van reanimatie
aangeleerd. De cursist ontvangt een her
halingscertificaat en pasje.

Cursus EHBO
De cursus EHBO leidt op tot gediplomeerd
EHBO-er volgens de richtlijnen van het
Oranje Kruis. De docent(e) is een bevoegd
kaderinstructeur en wordt tijdens de cursus
regelmatig bijgestaan door een LOTUSslachtoffer. Cursisten leren adequaat
en verantwoord te handelen bij diverse
ongevallen. De cursus duurt drie dagen,
plus een halve dag examen.
De cursist ontvangt het diploma
Eerste Hulp van het Oranje Kruis.
Herhalingscursus EHBO
Jaarlijkse herhalingslessen EHBO (een halve
dag inclusief AED en een dag met een
LOTUS-slachtoffer) zijn noodzakelijk om
het diploma Eerste Hulp geldig te houden.
Alle vaardigheden worden opnieuw geoefend en ieder jaar wordt een nieuw thema
belicht. Tijdens beide herhalingsdagen worden de competenties getoetst. De GGD
zorgt voor de tweejaarlijkse verlenging van
het diploma Eerste Hulp.

AED Training en Herhaling
Cursisten die in het bezit zijn van een geldig
diploma Eerste Hulp, reanimatie- of BHV
diploma kunnen deelnemen aan een aparte
module waarin, volgens de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad, in
een bijeenkomst van vier uur geleerd wordt
hoe de AED (Automatische Externe Defibrillator) gebruikt moet worden. De cursist
ontvangt het Certificaat Bediener AED.
De jaarlijkse herhaling is een bijeenkomst
van twee uur. De cursus kent geen open
inschrijving en wordt uitsluitend gegeven
aan groepen van minimaal 6 personen.
Eerste hulp bij kinderen en
Herhalingscursus GGD
Gedurende twee bijeenkomsten van elk
drie uur leren cursisten levensreddende
handelingen te verrichten bij kinderen en
daarnaast hulp te verlenen bij de meest
voorkomende ongevallen. De cursus kan
voor verschillende doelgroepen aangeboden
worden. De cursus is zinvol voor ouders,
beroepskrachten van kinderdagverblijven,
basis- en voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang. De cursus wordt in samenwerking met Amstelring aangeboden aan
ouders. Beroepskrachten kunnen via de GGD
deelnemen. Ook is het mogelijk om voor
complete groepen (minimaal 12 personen)
op eigen locatie deze cursus te verzorgen.
De jaarlijkse herhaling is een bijeenkomst van

drie uur. De cursisten herhalen essentiële
vaardigheden. Jaarlijks wordt een thema
extra belicht.
Eerste hulp bij kinderen en
Herhalingscursus Oranje
Kruis voor gastouders
Gedurende drie bijeenkomsten van elk
drie uur leren cursisten levensreddende
handelingen te verrichten bij kinderen en
daarnaast hulp te verlenen bij de meest
voorkomende ongevallen.
Deze cursus wordt speciaal voor gastouders aangeboden volgens de richtlijnen
van het Oranje Kruis en sluit af met een
praktijktoets. Bij goed gevolg ontvangen de

cursisten een geregistreerd certificaat van
het Oranje Kruis, wat voldoet aan de eisen
in de Wet Kinderopvang. Het is mogelijk
om voor complete groepen (minimaal 12
personen) op eigen locatie deze cursus te
verzorgen. Deze cursus wordt ook aangeboden op locaties in Beverwijk, Velserbroek
en Haarlem in samenwerking met SenZ.
De jaarlijkse herhaling is een bijeenkomst
van drie uur. De cursisten herhalen essentiële
vaardigheden. Jaarlijks wordt een thema
extra belicht.
Cursus op maat
Voor groepen kunnen we in overleg een
speciaal pakket samenstellen, toegespitst
op uw eigen situatie en omstandigheden.
Dit kan ook in-company. Neem contact
op met onze cursuscoördinator om de
mogelijkheden te bespreken.
Prijzen
De prijzen in de prijsbijlage zijn per cursist
en inclusief lunch, koffie, thee, examengeld
en lesmateriaal (tenzij anders vermeld).
Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. GGD
Kennemerland houdt zich het recht voor
de prijzen op ieder moment te wijzigen.
Bij aanmelding voor een cursus
gelden de cursusvoorwaarden
van GGD Kennemerland.

