EFR/EHBO Emergency First Response Almere
Wat is Emergency First Response ? (EFR) Eerste hulp bij ongevallen ! (EHBO)

EFR is een internationale EHBO- en reanimatie- organisatie, die vroeger deel uit maakte van de
bekende duikorganisatie PADI en sinds 2005 ook zelfstandig buiten de duikwereld actief is over
de hele wereld en steeds actiever deelneemt aan de EHBO opleidingen van Nederland!
Heb jij je weleens afgevraagd wat je zou doen als er iemand voor je ogen door de knieën zou
gaan/ valt ? weet jij wat je moet doen als iemand een hartstilstand krijgt ? Schrijf je vandaag
nog in voor een Emergency First Response (EFR) cursus en leer hoe te handelen bij noodgevallen!
Emergency First Response is een zeer brede EHBO cursus waarin je onder andere :








Leert hoe je gevaar moet herkennen en inschat
Leert hoe je moet reanimeren & beademen
Leert wat je moet doen bij kleine verwondingen
Leert om te gaan met grote (en zelfs levensbedreigende) verwondingen
Om leert te gaan met een AED
Allerlei vaardigheden leert waardoor je je nét wat zekerder voelt als je moet optreden
Een introductie krijgt op het gebruik van Nood zuurstof

Reanimatie en eerste hulp van Emergency First Response, primaire en secundaire zorg
Eerste hulp en reanimatie zijn altijd handig voor iedereen die aan avontuurlijke sporten doet –
voor het geval dat, maar ook voor ouders of werknemers kan de cursus van levensbelang zijn
weet jij al hoe je iemands leven kan redden ? leer het vandaag nog en meld je aan!
Het leukste deel van de Emergency First Response-opleiding is dat je serieuze medische redding
vaardigheden aanleert in een vrolijke en positieve sfeer. Je krijgt er vertrouwen in dat je in
geval van nood klaar bent om te helpen hetgeen versterkt wordt door de oefeningen onder
begeleiding van jou EFR instructeur op de praktijk dag van jou EFR/EHBO opleiding!
Via zowel zelfstudie als door vaardigheden te oefenen met een instructeur, bouw je
zelfvertrouwen op en werk je aan vaardigheden voor het geven van elementaire hulpverlening. De
Primary and Secondary Care Manual en video op DVD blikken vooruit op scenario's en geven
stapsgewijze demonstraties van de vaardigheden zodat je jezelf al kunt voorbereiden.
Emergency First Response biedt naast de cursussen primaire en secundaire hulp ook Care for
Children & AED gebruik die bij ons standaard meegenomen kunnen worden in een compleet
pakket, je kunt dus ineens alles combineren en ontvangt een EFR certificaat & brevet pas!

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.

www.efr-almere.nl is onderdeel van www.vipdiveschool.com
Duik & EHBO opleidingen op hoog niveau!
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