Bij de module EHBO/Elementaire Levensreddende Handelingen ligt enerzijds de nadruk op
het aanleren van de elementaire levensreddende handelingen omdat de toekomstige
beveiligingsbeambte in een zich voordoende praktijksituatie op vaardigheden zoals mondop-mondbeademing terug moet kunnen vallen. Anderzijds werkt deze module ook toe naar
het Oranje Kruis E.H.B.O.-diploma omdat dit van belang is wanneer de beveiligingsbeambte
een reguliere baan in bijvoorbeeld de particuliere beveiliging krijgt. De meerderheid van de
beveiligingsbedrijven stelt het EHBO-diploma als criterium. Daarnaast geldt dit evenzeer
voor vele bedrijven en instellingen.
Om aan beide wensen tegemoet te komen bestaat deze module uit drie delen:




E.H.B.O. - Oranje Kruis plus mond-op-mond beademing;
Elementaire levensreddende handelingen plus verbandleer;
Hartreanimatie - Nederlandse hartstichting.

Gedurende de opleiding, die door een kaderinstructeur van het Oranje Kruis tezamen met
een arts wordt verzorgd, zal een examentraining plaatsvinden waarbij gedurende minimaal 6
uur verschillende Lotussen (acteur slachtoffers/gewonden) worden ingezet. Ook de
praktijkoefeningen met de reanimatiepop en verbandmiddelen komen natuurlijk aan bod.

Diploma's en certificaten
De cursus wordt steeds afgesloten met de deelname aan het erkende E.H.B.O.-examen
(Oranje Kruis) en een erkend reanimatie-examen (Nederlandse Hartstichting). Het OPB
verzorgt tevens de benodigde herhalingscursussen.

Duur van de cursus
De cursus E.H.B.O. duurt uitgedrukt in lesuren circa 33 uren (exclusief examen). De lessen
kunnen op zaterdag overdag van 09.00 - 12.00 uur of op een avond van 19.00 - 22.00 uur
worden uitgevoerd.

Kosten
De kosten van deze cursus zijn € 450,00 (o.v.b.), bij voldoende deelname (minimaal 15
deelnemers).

Lesplaats
De cursus wordt gegeven aan een van de vaste cursuslocaties van het O.P.B. of op een nader
te bepalen locatie in uw omgeving. Vaste cursuslocaties van het O.P.B. zijn gevestigd in:
Arnhem - Drachten - Haarlem - Utrecht - Den Haag - Eindhoven - Sittard - Deventer Groningen - Tilburg.

Startdatum
De startdata worden regelmatig in advertenties bekendgemaakt. Indien de startdatum voor
een bepaalde cursus nog niet bekend is zal deze bepaald worden aan de hand van de
meerderheid van de voorkeuren zoals deze zijn aangegeven op de door het O.P.B.
ontvangen aanmeldingen. Zodra de startdatum is vastgesteld ontvangen zij die zich hebben
aangemeld hiervan schriftelijk bericht.

