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Goede eerste hulp bieden is belangrijk. Wij 
zetten ons dan ook in om mensen op te 
leiden om eerste hulp te verlenen. Een 
ongeluk zit in een klein hoekje. Wij bereiden u 
voor op die momenten en zorgen er voor dat 
u zelfstandig eerste hulp kan verlenen. 

 

Wij bieden u: 

! EHBO cursussen 
 

! Reanimatielessen met AED 
 

! Vervolglessen 
 

! EHBO aan Kinderen/PBLS 
 

! Wandelletsels 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

CONTACTGEGEVENS	

EHBO	Tilburg	–	West	
Tel:	06-25270872	
E-mail:	info.ehbotilburgwest@gmail.com	
Website:	www.ehbotilburgwest.nl	
 
IBAN:  NL40RABO0172057159  
KvK nr. 56181884 
 

	

EHBO-CURSUS	

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat 
ervaren we dagelijks. Uw kind kan vallen, weet 
u wat u dan moet doen? Of er gebeurt iets op 
uw werk. Zijn er bhv’ers, of moet u opeens 
helpen?  Goede eerste hulp bieden is 
belangrijk, maar weet u wat u moet doen?  
 
Om paniek te voorkomen adviseren wij om een 
EHBO-cursus te volgen. Wanneer u een 
EHBO-diploma heeft, zult u ervaren dat u in 
veel gevallen helemaal zelfstandig het 
slachtoffer kan behandelen, adviseren en 
geruststellen. Bij sommige letsels heeft u hulp 
nodig van een huisarts of ambulancedienst, 
maar ook die afwegingen leert u te maken. 
 
Ons gezellige team van instructeurs en lotus 
slachtoffers leert u hoe te handelen in diverse 
situaties. Zodat u weet wat u moet doen en 
zelfvertrouwen opbouwt om in elke situatie 
rustig te kunnen handelen. 
 

        

WAAROM	EHBO-VERENIGING	TILBURG	–	WEST?	

Wij introduceren het nieuwe EHBO. Geen 
saaie theorielessen meer. Niet meer elke 
maand een hoofdstuk uit een boek 
voorgelezen krijgen. 
 
Maar wel: 

• praktijksituaties oefenen met behulp 
van onze lotusslachtoffers (dit doen 
we thematisch); 

• feedback en advies krijgen van onze 
instructeurs, zodat u leert de juiste 
beslissingen te nemen; 

• voldoende ruimte voor het stellen van 
vragen en evaluatie; 

• zelfvertrouwen opbouwen, voor als het 
er echt op aan komt. 

 
	
Wij hechten veel waarde aan gezelligheid en 
vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf 
kan zijn. Wij willen weten wie onze leden zijn 
en wat ze willen leren. Uw mening telt bij 
ons. 
 
DEELNAME	

Iedereen van 16 jaar en ouder kan aan een 
EHBO-cursus deelnemen. Je hebt geen 
vooropleiding nodig, alleen een hoop 
leergierigheid en enthousiasme. 
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KOSTEN	CURSUS	

Een volledige cursus, inclusief reanimatie, 
AED en verbandleer, kost €175,00. U 
ontvangt hiervoor een lesboek en een tasje 
met verbandmaterialen. De cursus wordt 
afgesloten met een examen. 
 
In veel gevallen kunt u de kosten declareren 
bij uw ziektekostenverzekeraar. Mocht u de 
opleiding doen voor uw werk, dan is er een 
mogelijkheid dat de kosten rechtstreeks bij 
uw werkgever gedeclareerd worden. Geef dit 
even aan bij inschrijving. 
 
 
VERDERE	INFORMATIE	

De cursussen beginnen elk jaar in januari en 
in september. In 8 lesavonden van twee en 
een half uur (19.30-22.00 uur) en 1 examen 
les van drie uur (19.30-22.30 uur) kunt in het 
bezit komen van een EHBO-diploma.  
 
De locatie waar wij les geven is:  
 
MFA Het Kruispunt 
Sabelhof 12,  Tilburg 
(Hoek Sinopelstraat/ Lage Witsiebaan) 
 
	

	

REANIMATIE	EN	AED	

 
 

 
 
 
Voor wie is een Reanimatie- en AED cursus 
belangrijk? Voor U!  
 
Een reanimatie slachtoffer kan niet zonder u. 
Door uw inzet hebben reanimatie slachtoffers 
kans om te overleven. Iedereen kan hier mee 
te maken krijgen, altijd onverwachts. Zorg er 
voor niet de hulpeloze toeschouwer te zijn. 
 
Kent u de 6 minuten stichting? 
 
Het 6-minuten concept is een initiatief van de 
Nederlandse Hartstichting.  
Doel: de overlevingskans bij een hartstilstand 
verhogen. Onze missie is de overlevingskans 
bij een hartstilstand, binnen de gemeente 
Tilburg, te verhogen van 10% naar 50-70%. 
	

 
	

VERVOLGLESSEN	

Wanneer u al een EHBO-diploma hebt kunt u 
bij ons ook herhalingslessen volgen om uw 
diploma geldig te houden. De kosten voor het 
lidmaatschap zijn € 42,50 per jaar.  
 
Er zijn ook mogelijkheden voor extra 
opleidingen. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij onze secretaris. 
  

 

    

MEER	INFORMATIE?	

Mocht u geïnteresseerd zijn geworden of nog 
meer informatie willen, neem dan contact op 
met onze secretaris of kijk op onze website. 

Tel: 06-25270872 
E-mail: info.ehbotilburgwest@gmail.com 
Website: www.ehbotilburgwest.nl 
	
	

 


