
EHBO VERENIGING OMMEN START 
BIJ VOLDOENDE DEELNAME EEN

EHBO basiscursus 
EERSTE HULPVERLENER
START: MEDIO SEPTEMBER 2022 EN FEBRUARI 2023
Incl. reanimatie, verbandleer, kleine ongelukken en 
bediening AED (Automatische Externe Defibrillator)

Cursus Reanimatie en AED
(Automatische Externe Defibrillator)
Vaak in combinatie met een EHBO-cursus

Cursus BLS / AED 
(Basic Life Support) (2 avonden of 1 dagdeel)

LOCATIE:
MCC De Carrousel - Van Reeuwijkstraat 5, 7731 EH Ommen

Voor inlichtingen/aanmelding:
secretariaat@ehbo-ommen.eu of zie onze website: 
www.ehbo-ommen.eu

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Violenstraat 15 • 7731 WK Ommen
Tel: 06 - 51 60 00 86 • www.avisscher.nl

ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen  
en sierbestrating

Voor elk tuinklus hoveniersbedrijf Visscher dus!

http://www.avisscher.nl


Waarom een opleiding eerste hulp (EHBO)?
Bij het woord 'ongeluk' denk je misschien aan een dramatische 
gebeurtenis met veel bloed en ellende. De meeste ongelukken gebeuren 
gewoon thuis, op het werk of tijdens het sporten. Een gekneusde enkel, 
een schaafwond, verslikken: daar is niets engs of bloederigs aan. Het is 
belangrijk dat het slachtoffer op tijd wordt geholpen. Soms, bijvoorbeeld 
bij een hartinfarct of slagaderlijke 
bloeding, kan het van levensbelang zijn! 
De meeste mensen staan er vaak niet bij 
stil, maar iedereen kan ermee te maken 
krijgen. 

“Juist daarom zou eigenlijk 
iedereen een eerste hulp  
cursus moeten volgen.” 

OPLEIDING EERSTE HULP

INFO
Volg een EHBO opleiding!
Voor inlichtingen / aanmelding 
cursus neemt u contact op met 
de EHBO vereniging Ommen.

Contact: 
secretariaat@ehbo-ommen.eu
Zie ook www.ehbo-ommen.eu

Een EHBO-diploma 
wel zo een veilig gevoel!

Uitgave:
EHBO Vereniging Ommen

Realisatie: 
ABU Uitgeverij / Media Service b.v.
Grutbroek 30 
7008 AM Doetinchem
Tel. 0314 - 34 22 07 
info@abumediaservice.nl
www.abumediaservice.nl

COLOFON

• Lage rugpijn
• Nekpijn
• Hoofdpijn/ Migraine
• Ischias
• Spit
• Hernia (ook na operaties)
• Bekkenpijn en instabiliteit
• Chronische pijn klachten
• Fibromyalgie
• Artrose gerelateerde klachten 

• Sportblessures 
• Whiplash
• Schouderklachten
• RSI klachten zoals: 

tenniselleboog, golfersarm, 
muisarm

• Huilbabies
• KISS/KIDD syndroom 

Slaapproblemen
• Motorische problemen

Voor behandeling van (o.a) de volgende klachten:

www.ChiropractieSalland.nl  |  0572-380408www.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSallwww.ChiropractieSalland.nl  |  0572-380408and.nl  |  0572-380408and.nl  |  0572-380408and.nl  |  0572-380408
ZORG VOOR GEZOND, VRIJ EN VITAAL BEWEGEN!

Bel nu voor een afspraak! 0572-380408

Bekijk dit boekje digitaal

Ga naar 
www.digitaleversie.nlen vul de volgende code in: 2O5993

http://www.ChiropractieSalland.nl


De EHBO vereniging Ommen geeft de opleiding voor het diploma eerste 
hulp. Dit is een door de overheid erkend diploma. In een vooraf vastgesteld 
aantal lessen leer je wat je wel en vooral niet moet doen. Tijdens de 
opleiding wordt er aandacht geschonken aan de volgende onderdelen:

o De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;
o Stoornissen in het bewustzijn;
o Stoornissen van de ademhaling;
o Stilstand van de bloedsomloop;
o Ernstige uitwendige bloedingen;
o Shock;
o Uitwendige wonden;
o Brandwonden;
o Kneuzingen en verstuikingen;
o Ontwrichting en botbreuken;
o Oogletsels;
o Vergiftiging;
o Elektriciteitsongevallen;
o Letsels door koude;
o Letsels door warmte;
o Vervoer over korte afstand;
o Verband- en hulpmiddelen;
o Het menselijk lichaam.

De opleiding wordt gegeven door een docent eerste hulp. Het diploma 
omvat ook reanimatie en het gebruik van een AED (Automatische Externe 
Defibrillator). 

Het diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit een praktisch 
en een theoretisch gedeelte. Als je slaagt ontvangt je het internationaal 
erkende diploma eerste hulp, uitgegeven door Het Oranje Kruis.

Na diplomering moeten er voor het geldig houden van het diploma 
jaarlijks herhalingslessen worden gevolgd. Er wordt dan dieper op de 
materie ingegaan en tevens aanvullende vaardigheden geleerd.

CURSUSINHOUD
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culinairbijuthuis.nl
Voor een tuinfeest moet u bij culinair bij u thuis zijn als het gaat om 
pizza’s bakken of barbecueën, het is allemaal mogelijk!

Onze pizza oven is in 20 minuten op een temperatuur van 350 graden 
en bakt in 90 seconde een pizza! U heeft keuze uit 30 toppings en uw 
pizza wordt aan de hand van uw keuze gebakken.

Culinairbijuthuis.nl
Havik 36 - 7731LG Ommen - email: info@culinairbijuthuis.nl
mobiel: 06 - 10 36 58 75

 

 

 

 

http://www.Culinairbijuthuis.nl
https://www.pearle.nl/opticien/dalfsen/kerkplein-25?gclid=EAIaIQobChMIjqHnrsjw-AIVV5nVCh2dggDKEAAYASAAEgLcg_D_BwE&gclsrc=aw.ds


Neem als hulpverlener de volgende basisregels eerste hulp in acht:
-  Let op uw eigen veiligheid: denk aan langsrazend verkeer, gevaarlijke 

stoffen, elektriciteit, agressie, paniek, vuurwerk. Maar ook aan de 
actuele weersomstandigheden als koude, hitte en onweer.

- Ga na wat er is gebeurd en daarna wat het slachtoffer mankeert.
- Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting.
- Zorg voor professionele hulp.
- Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit.

Slachtoffer wel of niet verplaatsen?
Het slachtoffer van een ernstig ongeval en/of met ernstig letsel mag niet 
verplaatst of bewogen worden, behalve bij gevaar. Voorbeelden van 
ernstig letsel zijn een open botbreuk en wervelletsel.
Verplaats het slachtoffer alleen 
indien het nodig is uit de 
gevarenzone naar een beschutte 
plek. Draag hem bijvoorbeeld met 
een aantal personen of trek hem 
aan de kleding of enkels weg. Wees 
voorzichtig met het hoofd en de 
nek.
Hulpverleners gebruiken voor het 
verplaatsen van slachtoffers ook wel 
de noodvervoersgreep van Rautek.

BASISREGELS EERSTE HULP AED
AED betekent automatische externe defibrillator. De AED is een 
apparaat dat ventrikelfibrilleren opheft door te defibrilleren, ofwel het 
geven van een stroomstoot aan het hart.
Ventrikelfibrilleren is een chaotische toestand van de onderste harthelft, 
waardoor het hart niet meer samenknijpt. Hierdoor valt de circulatie 
weg en verliest het slachtoffer binnen enkele seconden het bewustzijn 
en zal, als er niet wordt gestart met reanimeren,  enkele minuten later 
overlijden.
Het gebruik van een AED is volledig veilig. De AED analyseert het 
hartritme waarna de AED besluit wel of geen schok toe te dienen.
Reanimeren blijft zeer belangrijk, ook als de AED wordt gebruikt.

  

Wat de AED doet ziet u op de illustraties hieronder.
1)   Bij ventrikelfibrilleren ontstaat er een chaotische toestand in de 

kamers (ventrikels) van het hart. 
2)  De AED geeft dan een schok hiernaast. 
3)  Vervolgens (soms pas na meerdere schokken) herstelt het hart zich.

  



WAT KAN JE ALS EERSTEHULPVERLENER?

Een eerstehulpverlener met een EHBO-diploma op zak kan onder alle 
omstandigheden aan wie dan ook eerste hulp verlenen. Of het nu 
een kind is, die van een klimrek is gevallen of een oudere, die in huis 
is gestruikeld en mogelijk iets heeft gebroken. De hulpverlener doet dit 
oftewel in afwachting van de komst van de professionele hulpverlening 
ofwel hij handelt het zelf af en/of stuurt het slachtoffer naar een huisarts/
huisartsenpost.

Waar komt dit in de praktijk op neer?
Een eerstehulpverlener let altijd als eerste op gevaar voor zichzelf, 
slachtoffer en eventuele omstanders. Vervolgens schat hij de situatie in 
en start met de eerstehulpverlening. Afhankelijk van het letsel zal hijzelf 
of door een omstander 1-1-2 alarmeren en start hij met het verlenen 
van eerste hulp. Een eerstehulpverlener kan onder andere, ongeacht de 
leeftijd van het slachtoffer
• Het slachtoffer uit een gevaarlijke situatie verplaatsen
• Het bewustzijn en de ademhaling beoordelen
• Zo nodig beademen
• Reanimeren, ook bij baby’s en jonger kinderen en drenkelingen
• Ernstige bloedingen stelpen en wonden verbinden
• Hulp verlenen bij een botbreuk, epilepsie, suikerziekte, verslikking, 
 hitteberoerte, ernstige onderkoeling
• Verbanden aanleggen
Dit is nog maar een greep uit het hele arsenaal van handelingen.

Moeilijk of teveel?
In de praktijk blijkt dit alles best mee te vallen.
Door onze moderne opzet van EHBO opleidingen 
kunnen wij ervoor zorgen, dat u met veel 
zelfvertrouwen “de straat op kan” om zo nodig 
eerste hulp te verlenen.

Geef u dan ook op voor een EHBO-cursus

 
 

Deze folder kwam mede tot stand 

door medewerking van

Dijkweg 4, 8152 DT Lemelerveld
Tel. 06-21254998

www.aannemersbedrijf-bedet.nl

 0529 45 11 21      info@weeninkjansen.nl     weeninkjansen.nl

Kopen Verkopen Taxeren

Experts in de pracht
van het Vechtdal

Je huis verdient het!

https://www.schuttert.nl
http://www.aannemersbedrijf-bedet.nl
http://www.weeninkjansen.nl


EHBO-CURSUS / VERGOEDING
Zijn er in je directe omgeving mensen met een verhoogd risico 
op bijvoorbeeld hartfalen dan is het volgen van een EHBO- en/of 
reanimatiecursus van groot belang.
Gelukkig wordt dit ook door steeds meer mensen onderkend.

Er zijn verschillende soorten EHBO- en reanimatiecursussen die je kunt volgen.
-EHBO basiscursus
-EHBO bij kinderen
-EHBO bij volwassenen
-Een Reanimatie/AED cursus (automatische externe defibrillator)

De kosten van een EHBO- of reanimatiecursus kunnen verschillen, 
afhankelijk van de inhoud/omvang en duur van de cursus 

Vergoedingen EHBO cursus
Zorgverzekeraars vinden preventieve zorg steeds belangrijker. Daarom zijn 
er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden 
vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking. 
Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar 
voor de verschillende vergoedingen en voor organisaties waarbij je een 
certificaat/diploma kunt halen.

Op de website www.zorgwijzer.nl/vergoedingen/ehbo-cursus treft u 
een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

Reparatie van alle merken caravans • Uitgebreide kampeerwinkel  

             • Ruime keuze uit nieuwe caravans en occasionsEskampweg 33 • 7731 TA Ommen • Tel. 0529-454425

Zwolle   •   Morsestraat 8   •   038 - 465 52 88
Balkbrug   •   Zwolseweg 31-33   •   0523 - 65 66 41
BEVERWIJKBOUW.NL

A. Beverwijk 
en zonen b.v.

UW COMPLETE BOUWPROCES BIJ ÉÉN BEDRIJF
Nieuwbouw en verbouw

Schilderwerk
Keukens

Installaties

Bekijk dit boekje digitaal

Ga naar 
www.digitaleversie.nlen vul de volgende code in: 2O5993

http://www.uitvaartverzorgingvechtdal.nl
http://www.epommen.nl
http://www.BEVERWIJKBOUW.NL


Realisatie: ABU Uitgeverij Media Service b.v. - Tel. 0314-342207

Multifunctioneel Centrum
van Reeuwijkstraat 5
7731 EH Ommen

Tel. 0529 - 45 20 47
info@carrousel-ommen.nl
www.carrousel-ommen.nl

E

http://www.carrousel-ommen.nl
http://www.kompanen.nl

