Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK)
Het Diploma Eerste Hulp aan Kinderen is speciaal gericht op ongevallen bij baby’s en kinderen. Voor
(aanstaande) ouders biedt deze cursus een vergroting van kennis en kunde mocht de situatie meer
zijn dan alleen een pleister plakken. Ook is deze cursus verplicht voor mensen die op
kinderdagverblijven en als gastouders werkzaam zijn (IKK).
De opleiding wordt afgesloten met een examen die wordt afgenomen door de examinatoren van het
Oranje Kruis.
Tijdens de cursus worden o.a. de volgende onderdelen behandeld:
Vergelijkbaar met de cursus Eerste Hulpverlener (EHBO), maar dan gericht op baby’s en kinderen.
• Kind en omgeving
• Eerste hulp verlenen
• Vitale functies
• Stoornissen in bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop
• Ernstige uitwendige bloedingen
• Shock
• Brandwonden
• Ontwrichtingen en botbreuken
• Kneuzingen en verstuikingen
• Letsel aan oog
• Letsel door warmte, koude en elektriciteit
• Vergiftiging
• Kleine ongelukken
• Verband en hulpmiddelen
• Reanimatie + AED (alleen kinderen (PBLS))
Toelating:
Studiebelasting:
Doorgang:
Cursuslocatie:
Cursusdagen:
Kosten:
Geldigheid diploma:
Verlenging:

16 jaar en ouder. Vanaf 12 jaar na toestemming ouders en toestemming
Oranje Kruis.
+/- 10 uur contacturen – actieve thuisstudie wordt verwacht
bij minimaal 6 cursisten (maximaal 12)
Hoogeveen of Nieuw-Buinen of op nader te bepalen (eigen) locatie
4 x Maandag- of dinsdagavond (4e avond is examen), start +/- 19.00 uur
Afhankelijk van opgave 2 x zaterdag (2 dagdelen, laatste middag is examen)
€ 95,-- (incl BTW); inbegrepen: laatste versie Oranje Kruis leerboek,
verbandmaterialen, koffie/thee/water, examenkosten
2 jaar
Na het examen is bijhouden van de kennis en kunde mogelijk via
herhalingslessen. Dit kan via:
Dutch Medical Event Service (bij aanmelding als vrijwilliger EHBO) of
andere EHBO vereniging.

Iemand in het bezit van een geldig Diploma Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis is
verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp
verlenen.

