Inschrijfformulier

Contact

Ondergetekende schrijft zich hiermee in voor
de cursus:

Het secretariaat van Eerste Hulp Vereniging
Mitella is als volgt te bereiken:











Basiscursus Eerste Hulp
9 Avonden
€ 199,- (incl.lesmateriaal, examen)
Herhalingscursus Eerste Hulp
8 Avonden
Prijs € 65,- (incl. lesmateriaal)
Cursus Eerste Hulp aan Kinderen
5 avonden
Prijs € 115,- (incl. lesmateriaal, examen)
Herhalingscursus Eerste Hulp
aan Kinderen
2 Avonden
Prijs € 50,- (incl. lesmateriaal)
Reanimatie en bediener AED
2 Avonden
Prijs € 60,- (incl. lesmateriaal, examen)

Naam ..........................................

Secretariaat EHV Mitella
Chirurgijnsweg 9
1383 DW Weesp
Telefoon: 0294-418096
E-mail: ehbo@ehbo-mitella.nl
Internet: www.ehbo-mitella.nl

Eerste Hulp Vereniging

MITELLA

Cursuslocatie
Eerste Hulp Verenging Mitella geeft haar
opleidingen op de volgende cursuslocatie:
Verenigingengebouw Disneyland
Lentestraat 34
1109 AT Driemond

Adres ...........................................
Postcode ......................................
Woonplaats ..................................
Telefoon .......................................
E-mail ..........................................
Handtekening ...............................
Dit formulier opsturen naar:
EHV Mitella
Chirurgijnsweg 9
1383 DW Weesp

EHBO cursussen en
aanverwante opleidingen

Eerste Hulp Vereniging Mitella

Basiscursus EHBO

Eerste Hulp aan Kinderen

Wist u dat Eerste Hulp Vereniging (EHV)
Mitella al meer dan 70 jaar met veel plezier
opleidingen tot Eerste Hulp Verlener geeft?

Tijdens de basiscursus EHBO behandelen
we onder andere de volgende onderwerpen:

Tijdens de cursus Eerste Hulp aan Kinderen
behandelen we onder andere de volgende
onderwerpen:


En wist u dat wij naast de basiscursus EHBO
ook andere cursussen aanbieden? En dat een
aparte in-house training voor organisaties, in
overleg met ons, tot de mogelijkheden hoort?
Neem contact met ons op voor meer
informatie.






U kunt bij ons terecht voor de volgende
cursussen:
















Basiscursus EHBO
Herhalingslessen EHBO
Basiscursus Eerste Hulp aan Kinderen
Herhalingslessen Eerste hulp aan
Kinderen
Reanimatie en bediener AED

Tijdens alle cursussen wordt u begeleid door
een erkende instructeur. Tijdens de
basiscursus EHBO krijgt u ook les van een
arts.
In deze folder leest u meer over de
basiscursus EHBO en de cursus Eerste Hulp
aan Kinderen. Op onze website www.ehbomitella.nl vindt u meer informatie over de
overige cursussen.

De 5 belangrijke punten (gevaar, wat is
er gebeurd, geruststellen, professionele
hulp inschakelen en hulpverlening)
De vitale functies (hersenfunctie,
ademhaling en bloedsomloop)
Stoornissen in het bewustzijn, de
ademhaling en de bloedsomloop
(Gedeeltelijke) afsluiting van de luchtweg
Plaatselijk letsel (wonden, kneuzingen,
botbreuken en oogletsel)
Warmteletsels (brandwonden en
oververhitting)
Koudeletsels (bevriezing en onderkoeling)
Vergiftigingen
Elektriciteitsletsels
Verband- en hulpmiddelen
Reanimatie en bediener AED

Deze cursus wordt afgesloten met een
examen voor het diploma Eerste Hulp van
het Oranje Kruis.
Deze cursus:
 Is geschikt voor iedereen vanaf 15 jaar
 Wordt gegeven in kleine groepen
(minimaal 5 personen, maximaal 12
personen)
 Duurt 9 avonden van 2 uur







De 5 belangrijke punten (gevaar, wat is
er gebeurd, geruststellen, professionele
hulp inschakelen en hulpverlening)
De vitale functies (bewustzijn,
ademhaling en bloedsomloop)
Stoornissen in het bewustzijn
Vergiftigingen
Reanimatie en bediener AED

Deze onderwerpen zijn specifiek gericht op
de hulpverlening aan kinderen.
De cursus wordt afgesloten met een
examen voor het diploma Eerste Hulp aan
Kinderen van het Oranje Kruis.
Deze cursus:
 Is een must voor gastouders, verzorgers
en voor iedereen die met kinderen werkt
 Wordt gegeven in kleine groepen
 Duurt 5 avonden van 2,5 uur

Houd onze website in de gaten
voor meer informatie
of
kijk op Facebook
(Eerste Hulp Vereniging Mitella)

