EFR/EHBO Emergency First Response Almere
Emergency First Response (EFR/EHBO) Care For Children + AED opleiding




Wat doe je als een kind stikt in een speeltje en een hartstilstand krijgt?
Wat moet je doen of juist NIET doen als je kind op het hoofd valt?
Hoe behandel ik ernstige brandwonden of een bloeding bij een kind?

Voor het antwoord op al deze vragen heeft www.EFR-Almere.nl een speciale EFR cursus voor
ouders, verzorgers en iedereen die met kinderen werkt. Een EHBO cursus speciaal voor het
verlenen van eerste hulp aan (jonge) kinderen en baby’s: De Emergency First Respons (EFR) Care
for Children cursus. Ieder jaar raken een groot aantal kinderen betrokken bij ongevallen. De
meeste ongevallen gebeuren thuis of op het werk. Ouders, leerkrachten of werknemers van
kinderopvangverblijven en crèches moeten weten hoe zij om moeten gaan met noodsituaties en
ongevallen bij kinderen. In veel gevallen kan door uw ingrijpen met eenvoudige handelingen
verslechtering van de situatie worden voorkomen! Tijdens deze cursus komen de ongevallen die
veel bij kinderen voor komen aan bod. Maar ook aan levensbedreigende situaties en een acuut
ziek kind wordt uitvoerig aandacht besteed.
De EFR cursus Care For Childeren “Eerste hulp aan Kinderen” is een nieuwe en afzonderlijke
module, waarin je leert hoe je medische hulp verleent aan gewonde of zieke kinderen, van 0 tot 8
jaar en aan baby’s. Deelnemers leren aan welke noodgevallen kinderen bloot staan en hoe zij
kunnen verschillen van medische condities bij volwassenen. Het programma is mede gebaseerd op
hoe belangrijk de aandacht is voor een gewond kind, en de emotionele aspecten bij de zorg aan
een kind en het geven van eerste hulp bij ongevallen aan kinderen. Het bevat tevens het
voorkomen van alledaagse verwondingen en ziektes bij kinderen. Op een leuke, ontspannen en
praktische manier leer je hoe je moet reageren op medische noodsituaties als het om kinderen
gaat de meeste (OUD) deelnemers geven aan zeer veel te leren bij deze EFR cursus!
Tijdens de cursus wordt geoefend met een speciale baby-reanimatiepop om de techniek goed aan
te leren. De module EFR Eerste hulp aan kinderen bestaat uit één dag van circa 10 uur Mits de
zelfstudie thuis goed is gedaan en men de DVD Care For Childeren heeft bekeken!
Indien deze module apart wordt gevolgd kan de cursist een Care For Childeren & AED certificaat
verkrijgen indien wordt voldaan aan de brevet vereisten van EFR Care For Childeren, indien
gewenst kan deze module ook gecertificeerd worden via het NIKTA als Acute zorg aan kinderen
geldig voor/als BHV en zeker ook voor gastouders, kinderopvang etc.
De EFR Care for Children cursus omvat zowel reanimeren (CPR) als de vaardigheden
voor de secondaire zorg (EHBO). Het primaire zorg gedeelte bereidt de hulpverlener voor om
hulp te geven aan een baby of kleuter in levensbedreigende omstandigheden zoals verstikking of
hartstilstand. De secondaire zorg legt de nadruk op eerste hulp technieken en het opbouwen van
zelfvertrouwen bij de hulpverlener om zonder aarzelen hulp te geven aan een kind in nood
wanneer professionele hulp ontbreekt of de ambulance nog niet aanwezig is.
Wij raden U aan een complete Emergency First Response cursus te volgen, hierin kan namelijk
vrij eenvoudig de Care For Childeren cursus geïntegreerd worden meegenomen hetgeen U een
grote tijdwinst oplevert en voorziet in een volledig EFR/EHBO/BHV certificaat, zowel voor
volwassenen als voor kinderen, maar bieden na grote vraag deze Care For Childeren cursus nu ook
aan als op zichzelf staande EFR/EHBO cursus!
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In de EFR Care For Childeren cursus “kinder EHBO” worden onder andere de volgende
vaardigheden (en nog veel meer) uitgebreid behandeld :














Beoordeling van de omgeving
Het gebruik van beschermende middelen
Handelen bij geblokkeerde ademwegen
Beademen en reanimeren van baby’s en kinderen
Stoppen van ernstige bloedingen
Brandwonden en vergiftiging
Electriciteitsongevallen en letsel door koude of warmte
Omgang met schock
Gebruik van de AED bij kinderen en baby’s
Stabiliseren van de wervelkolom
Ziektebeoordeling
Het beoordelen van verwondingen en verbanden aanleggen
Spalken van breuken en uit de kom geraakte ledematen

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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