Opleiding EHBO

Opleidingen

EHBO cursus bij de EHBO vereniging Culemborg.

Ieder jaar, starten wij in januari een opleiding EHBO, alleen bij voldoende aanmeldingen en die
hebben we nu niet.

De EHBO vereniging Culemborg START NIET in 2021 met de Opleiding tot Eerstehulpverlener,
ook omdat we vinden dat door Corona het niet verstandig is een opleiding te geven omdat we
elkaar niet mogen aanraken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierbij informatie als wij een opleiding zouden geven.

In de opleiding zit nu ook de aantekening Eerste Hulp aan Kinderen met daarna ook de
reanimatie dus voor volwassenen, kinderen en baby`s voor het eerste hulp diploma van het
Oranje Kruis.

De cursus wordt gehouden in het K.W.C. en begint om 19.30 uur tot 22.00 uur en duurt 13
avonden opleiding en 1 examenavond is 14 avonden.
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Het examen zal op een dinsdag in april .

Alle avonden is er les behalve eind februari i.v.m.de carnaval vakantie.

De opleiding kost 200 euro inclusief boek met reanimatie, AED, verbanden, koffie/thee en het
examen.

Als u mij uw zorg verzekeraar aanvullend verzekerd bent, is de kans groot, dat u voor deze
opleiding geld terug kunt krijgen. Vraag bij hen op hoeveel geld u recht heeft en wat de
voorwaarden zijn.

Soms willen zij een aangepaste nota hebben die wij natuurlijk voor u verzorgen.

Voor zover bekend is, krijgt u bij Mensiz per 1-1-2019 geen vergoeding meer.

Als u de eerste hulp cursus wil beginnen heb ik het volgende nodig:

Naam en voorletters, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en uw geboortedatum.

Dit kunt u naar mij mailen waarna ik de mail bevestig. U kunt mij ook bellen of een brief sturen
met uw gegevens.
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Begin januari krijgt u nog een mail met de uitnodiging voor de cursus.

Op de 1 e lesavond ontvangt u het Oranje Kruis boekje 27e druk en het programma met wat u in
de lessen per avond zult krijgen en de nota.

Aansluitend op het examen eerste hulpverlener kan een Eerste Hulp bij Sportletsels worden
gevolgd maar dat kan ook later.

Voor opgave: Jacqueline den Haan, Weidsteeg 34, 4101 GB Culemborg, tel. 0345- 531530 of
email: haanj@xs4all.nl

What do you want to do ? New mailCopy
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