
Zo’n 140.000 kinderen komen jaarlijks bij de 
Spoed eisende Hulp terecht  na een ongeluk thuis. 
Valongelukken komen bij kleine kinderen het meest 
voor. Zorg ervoor dat jij weet wat je moet en je kind 
kunt helpen als dat nodig is! Volg de workshop EHBO 
aan baby’s en kinderen bij jou in de buurt.

✔ Tijdsduur: 3 uur 
✔ Over de 7 meest voorkomende 

ongevallen 
✔ Inclusief grati s boek EHBO aan baby’s 

en kinderen 
✔ Je sluit de cursus af met een bewijs 

van deelname 

Meld je aan voor de workshop EHBO 
aan baby’s en kinderen

www.rodekruis.nl/ehbocursus

Weet jij wat je moet doen 
bij een hersenschudding?

“Omdat je kind het liefst
    door jou geholpen wordt!”

Rode Kruis Flyer A5 hersenschudding feb2015.indd   1 18-02-15   10:40



Meld je nu aan!
Meld je nu aan voor de workshop EHBO aan baby’s 
en kinderen via www.rodekruis.nl/ehbocursus 

Leerdoelen en onderwerpen
Na het volgen van de workshop EHBO aan baby’s 
en kinderen kun je:
1. Zorgen voor veiligheid en een kind in 

veiligheid brengen
2. De toestand van het kind beoordelen: 

bewustzijn controleren, ademhaling 
beoordelen en het type letsel vaststellen

3. Hulpdiensten alarmeren
4. Eerste Hulp verlenen aan een kind met:

a. Bewusteloosheid
b. Verslikking
c. Huidwond
d. Verstuiking
e. Brandwonden
f. Hersenschudding
g. Vergift iging

www.rodekruis.nl/ehbocursus

Diana: “Ik voel me een stuk zekerder”

“Mijn zoontje van 2 doet soms gekke dingen… Hij is al een keer van de 
trap gevallen en heeft  zich hard gestoten aan de hoek van de bank. Ik 
doe nu alles op gevoel en om wat zekerder van mezelf te zijn heb ik mij 
aangemeld voor deze workshop. De workshop is erg nutti  g. Vooral het 
vele oefenen met elkaar, zoals de buikstoten bij een verslikking!”

Een goede basis
Deze workshop is ideaal om basis EHBO-kennis 
op te doen. In slechts 1 middag of avond ben je 
op de hoogte! Na het volgen van deze workshop 
is het uiteraard mogelijk om je kennis verder uit 
te breiden met de cursus reanimati e aan baby’s 
en kinderen.

Vergoeding door je zorgverzekeraar
EHBO cursussen worden vaak geheel of 
gedeeltelijk door je zorgverzekeraar vergoed. 
Kijk op www.rodekruis.nl/ehbocursus om te zien 
of dat ook voor jouw zorgverzekeraar geldt.

EHBO cursus op locati e
Interesse in deze cursus bij jou op het werk, 
kinder dagverblijf, buurthuis of op een andere 
locati e? Laat het ons weten en stuur een e-mail 
naar EHBO@redcross.nl. Vermeld daarbij je 
naam, adresgegevens en telefoonnummer. Wij 
nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. 
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