
Waarom ATRIUM opleidingen?

• Opleidingen op maat, altijd in uw buurt
• In onze opleidingscentra of bij uw bedrijf
• Netwerk van kennis in diverse sectoren
• Gemotiveerde docenten

• Interactieve manier van lesgeven
• Meertalige opleidingen
• Online beheersysteem dat uw organisatie ontzorgt
• Subsidie-advies op maat

Korte inhoud
Theorie:

• Basisprincipes: de 4 stappen van EHBO
• Reanimeren en defibrileren
• Wonden en wondverzorging
• Bloedingen
• Specifieke letsels en aandoeningen
• Zwangerschap en bevallingen
• Eerste hulpmaterialen
• Het menselijk lichaam
• Verbandleer
• Ziekteleer: EHBO bij levensbedreigende 

situaties

Praktijk:
• Het correct toepassen van Eerste Hulptech-

nieken:
             - Noodvervoersgreep (Rautek)
             - Heimlichmanouevre bij verslikkingen
             - Stabiele zijligging
             - Hartmassage en mond-op-mond-
               beademing (op reanimatiepop)
             - Het stelpen van bloedingen 
             - Wondverzorging

Duur opleiding:
De opleiding duurt 2 dagen van 8u. Men kan dit, 
indien gewenst, ook opdelen in 4 halve dagen 
van telkens 4u. Uren te bepalen in overleg.

Veiligheid & Preventie

Wetgeving

EHBO basis hulpverlener

Doelgroep
Iedere werkgever of werknemer, arbeider of bediende, 
die een initiatie wenst te volgen over het toedienen van 
de eerste zorgen.

Doelstelling
In deze opleidingen wordt men klaargestoomd om de 
hulpdiensten correct te  alarmeren, en leert men hoe 
men snel en efficiënt werkt totdat er professionele hulp 
arriveert.

Het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste 
hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtof-
fer worden van een ongeval of onwel worden, meldt het  
volgende:

Art 3 § 1: De werkgever is ertoe gehouden in functie van 
de aard van de activiteiten en van de resultaten van de  
risicoanalyse, de nodige maatregelen te treffen om de 
werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die 
onwel geworden zijn, zo spoedig mogelijk eerste hulp 
te verlenen en indien nodig de diensten buiten de on-
derneming gespecialiseerd in medische noodhulp en 
reddingswerkzaamheden, of een verzorgingsinstelling
te alarmeren.
Art 9: De vorming en bijscholing zorgen er voor dat de 
hulpverlener de kennis en de vaardigheden verwerft om 
de levensbedreigende medische toestand van personen 
te herkennen en daarbij de principes van de eerste hulp 
toe te passen in afwachting van het tussenkomen van
de gespecialiseerde diensten, bedoeld in art 3 § 1.


