EFR/EHBO Emergency First Response Almere
Emergency First Response (EFR) als EHBO onderdeel van uw BHV training
De nieuwe EFR opleiding is een internationaal georiënteerde Eerste Hulp opleiding.
Door de leuke opzet van het lesprogramma, kunnen werknemers van bedrijven en
particulieren zich de Eerste Hulp eigen maken. Emergency First Response heeft een
programma ontwikkeld met als doel reanimatiecursussen meer toegankelijk te
maken voor leken, zodat iedereen een geldig reanimatiebrevet kan halen en
houden, door de zelfstudie kan het programma prima thuis voorbereid worden!
In Nederland wordt dit programma o.a. ook door de ARBO Dienst erkend en is tevens geldig als
onderdeel (Reanimatie en Eerste Hulp) van uw BHV (bedrijfshulpverlening). De kosten van de
EFR-cursus worden daardoor meestal vergoed door uw werkgever, maar ook via Uw
zorgverzekeraar kunt U in aanmerking komen voor een vergoeding die oploopt tot 100%!
Raadpleeg Uw zorgverzekeraar voor meer informatie, indien gewenst kunnen wij ook certificeren
via het NIKTA waardoor ook gastouders, kinderopvang, kraamzorg etc. bij ons terecht kan voor
alle benodigde EHBO certificaten, voor bedrijven en groepen bieden wij tevens de mogelijkheid
de cursus én het examen (EFR óf NIKTA) op Uw locatie af te nemen!

Voor in-house EFR/EHBO trainingen bij uw bedrijf hanteren wij aangepast tarieven welke
afhankelijk zijn van de locatie, aantal deelnemers en/of afspraken over herhaling deelnames!
De Emergency First Respons cursus is een flexibele Eerste Hulp cursus. De eerste hulp kennis en
vaardigheden kunt u op verschillende manieren eigen maken door het unieke lesprogramma.
Omdat kinderen en baby’s een speciale aanpak en benadering nodig hebben, is hiervoor een
aparte cursus opgezet waarin alle (levensreddende) Eerste Hulp vaardigheden en reanimatie
technieken specifiek op hen zijn afgestemd. Hiervoor geven wij tijdens/ naast de EFR cursus of
aansluitend hierop de speciale module “Eerste Hulp aan kinderen” genaamd Care For Childeren
(CFC) deze is ook als integratie mogelijk waardoor U een all-in one cursus volgt (aanrader!)
Zowel bij de cursus EFR als bij de cursus Care for Children wordt geleerd om met een AED
(Automatic External Defibrillator) om te gaan. Een slachtoffer met een hartstilstand heeft de
grootste kans op overleven (70%) wanneer de stilstand binnen de eerste minuten kan worden
beëindigd doorhet toedienen van een defibrillatie, een elektrische schok. De medische
hulpdiensten zijn doorgaans pas na enkele minuten bij de patiënt. De kans op overleven is dan
inmiddels gereduceerd tot slechts 2 tot 5 %. Na een korte training bent u als "leek" bevoegd om
defibrillatie toe te passen.
Uiteraard geven wij bij bedrijven ook de aanvullende introductie vaardigheid omgaan met nood
zuurstof als geïntegreerd geheel bij een (EFR) Emergency First Response cursus, hebben Uw
werknemers een Emergency Oxygen Provider (EOP) brevet nodig ? ook dan kan deze korte
opleiding direct aansluitend worden gegeven door dezelfde EFR instructeur!

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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