EFR/EHBO Emergency First Response Almere
EFR + AED (EHBO) opleiding van Emergency First Response
Het nieuwe Emergency First Response (EFR) programma werpt zijn schaduwen vooruit.
EFR volgt de meest recente richtlijnen voor eerste hulp en reanimatie, welke gewijzigd
zijn als gevolg van ILCOR (international liaison committee on Resuscitation)
De cursus biedt veel flexibiliteit. De nieuwe materialen –een overzichtelijk lesboek en DVD van
de EFR cursus maken thuisstudie mogelijk. Hierdoor is er tijdens de les meer aandacht voor de
praktische vaardigheden. De allernieuwste reanimatierichtlijnen zijn daarin verwerkt, en dat
betekent dat ook defibrillatie aan de orde komt. Bovendien is een introductie op het gebruik van
nood zuurstof in medische noodgevallen een onderdeel van het EFR programma.
Het Emergency First Response diploma/ brevet in korte lijnen :






Overeenkomstig de richtlijnen van de European Rescutiation Counsel (ERC)
Aangepast aan de Europese ARBO/BHV eisen
Omvat Primaire zorg (Reanimatie) en secondaire zorg (Eerste Hulp)
Bevat training voor het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED)
Bevat een introductie op het gebruik van nood zuurstof (Oxygen First Aid)

Het Emergency First Respons programma kan op verschillende manieren gegeven worden.
Wij geven de cursus in de meest complete vorm, inclusief de vaardigheden voor primaire zorg
(Reanimatie), de secondaire zorg (Eerste hulp) en alle optionele vaardigheden, zoals omgang
met de Automatische Externe Defibrillator (AED) en zuurstof voor noodgevallen maar ook
inclusief Care for Childeren (CFC) kinder EHBO en gebruiken hiervoor uiteraard de laatste
technieken en hulp materialen zoals bijvoorbeeld volledig computergestuurde reanimatie poppen
Wij zijn van mening dat een compleet Emergency First Response (EFR/EHBO/BHV) programma
een betere voorbereiding is om in een noodgeval te handelen omdat men nooit weet welke patiënt
wordt aangetroffen, dit in combinatie met onze ruime opzet, moderne hulpmiddelen, prestaties
en demonstraties hebben tevens geleid tot onze NIKTA certificering als examen bureau!
De AED is van groot belang om het defibrilleren van de hartspier op te heffen, waarvan vaak
sprake is in noodsituaties, als hartslag niet meer voelbaar is. Door een AED in gebruik te nemen,
dragen wij er toe bij om het risico van overlijden ten gevolge van een hartstilstand te verkleinen.
Anders dan de defibrillatoren die door (para)medici gebruikt worden, is er voor het bedienen van
een AED geen uitgebreide medische kennis nodig.
Het apparaat is zo geprogrammeerd dat het zelf een hartfilmpje kan uitvoeren en zelf kan
besluiten of er al dan niet gedefibrilleerd moet worden. Bovendien geeft hij door mondelinge
instructies de EHBO’er adviezen over de optimale behandeling van de patiënt. Dit stelt EHBO’ers
in staat slachtoffers van een plotselinge hartstilstand snel en goed te behandelen. De kans om
iemand te redden stijgt namelijk met 10% per minuut naarmate de AED eerder wordt ingezet.
Wanneer de AED binnen handbereik is, en binnen één minuut wordt gebruikt, verhoogt dit de
overlevingskans zelfs met meer dan 80%. In de strijd om te overleven is elke seconde van
cruciaal belang. Daarom is het een hele geruststelling te weten dat een kwalitatief hoogstaande
AED reanimatie training nu binnen handbereik is!
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Iedereen die kan reanimeren kan de opleiding tot het verlenen van Eerste Hulp met een
defibrillator volgen. Op plaatsen waar veel mensen samenkomen (denk aan winkelcentra,
luchthavens, sportarena’s en kantoorgebouwen) zie je nu dan ook in hoog temp AED’s verschijnen.
Het doel van de EFR cursus is het kunnen verlenen van eerste hulp bij ongevallen of acute ziektes
en het kunnen uitvoeren van levensreddende handelingen zoals mond-op-mondbeademing en
hartreanimatie (CPR) en het gebruik van de AED. Kortweg, hulpverlenen in medische
noodgevallen. ( Emergency responder )
Op een leuke, ontspannen en praktische manier leer je d.m.v. actieve deelname hoe je moet
reageren om medische noodsituaties en kan van veel nut zijn in het dagelijkse leven. Iedereen
kan First Responder worden en de Emergency First Response cursus is dan ook voor alle
leeftijden toegankelijk, voor scholen hanteren wij zelfs speciale tarieven en kan het programma
aangepast worden op het gekozen tijdpad en de gemiddelde leeftijd van de deelnemers!

Het kan zijn dat u ondanks deze informatie over onze EHBO & BHV opleidingen nog vragen heeft
of dat u nog meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met een medewerker van
efr-almere.nl om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.
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