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Gent, 14
4 /11/2014
Beste colleega's
Dit jaar organiseren
o
n we opnieeuw een basisopleid
b
ding hulpve
erlener (EH
HBO). Deze
e 3‐daagsee
opleiding zal
z doorgaaan in de lokkalen van VBS
V Sint‐Pau
ulus Sint‐Deenijs‐Westreem. Ook de jaarlijkse
e
bijscholinggen zullen daar plaattsvinden. Exacte
E
locatie en data kan u vinden verrder in ditt
document .
Inschrijven
n kan via uw
w directie en
e dient te gebeuren
g
vó
óór vrijdag 19 december.

Vriendelijkke groeten
Robin Claeeys

Bassisopleidiing hulpvverlener

Bijsch
holing hu
ulpverlener

Do
oelgroep

Doelgro
oep

Medeweerkers die zich
z
willen eengageren als
a
hulpverlener in hun
n school of organisatie en
nog geen
n getuigschrift hebben.

Medewerkers
M
s die de baasisopleidingg hebben
ge
evolgd en eeen getuigsch
hrift van hulp
pverlener
be
ezitten.

I
Inhoud

Inhou
ud

Na dezee opleiding kan men de eerste hu
ulp
(EHBO) verlenen en
n een helpende houding
aannemen in zowel levensbedreigende als in
minder ernstige
e
situaties. De meedewerker is in
staat om
m hulp te verrlenen aan een
e slachtofffer
waarvan
n
belanggrijke
lichaamsfunctiies
bedreigd
d of uitgevvallen zijn. Hij kan ook
hun ern
diverse letsels herkennen,
h
nst
beoordeelen en de gepaste handelingen
stellen. Na evaluatiie ontvangeen deelnemeers
ordt aan deeze
een getuigschrift daat beantwoo
opleidinggsverplichtin
ng (K.B. ‘eerrste hulp’ van
v
15 decem
mber 2010).

Viia de jaarliijks verplich
hte bijscholiing (K.B.
‘e
eerste hulp’ van
v 15 decem
mber 2010) houdt de
hu
ulpverlener zijn kennis een kunde up
p‐to‐date
en
n verwerft hij ook nieuwe inzicchten en
vaaardigheden. Onderwerrpen worden
n verder
uiitgediept en
e
diversee EHBO‐technieken
worden
w
opnieeuw ingeoeffend. In 2015 komen
de
e diverse hu
uidletsels aaan bod en wordt
w
de
ee
erste hulp bij brand
dwonden opgefrist.
o
Deelnemers ontvangen
o
eeen bijscholinggsattest.

Secundair onderwijs
o
| Broedders van Liefde | info@sintpauluusgent.be
Patijntjestraaat 45, 9000 Gennt; tel.: 09 222 38 22 fax: 09 222 41
4 78 | E. De Deeynestraat 2, 90000 Gent; tel.: 09 2222 11 66 fax: 099 243 47 69
Marathonsttraat 35, 9000 Geent; tel.: 09 221 15 33 | Loofblomm
mestraat 2, 9051 Sint-Denijs-Wesstrem; tel.: 09 2211 38 48 fax: 09 221
2 38 47

4.4
SPG

WAAR
R
Basissch
hool Sint‐Paaulus, Oudee Heerweg 3,
3 9051 Sint‐Denijs‐Westrem

WANN
NEER
Basiscursus: 26 jaanuari
Bijscholing: 10 fe
ebruari

EEN
O
OF

2 februari
23 fe
ebruari

EN
E
OF
O

9 feb
bruari
27 fe
ebruari

vvan 8u30 to
ot 16u00
vvan 8u30 to
ot 12u00

THEMA
A BIJSCHO
OLING
Eerste hulp
h
bij huid
dletsels en brandwond
b
den

LUNCH
H BASISCU
URSUS
Tijdens de basiscurrsus kan u broodjes
b
bestellen op de
d dag zelf.

INSCHR
RIJVEN
Vóór vrijdag 19 deccember via uw directiee
1 plaatsen voor de bassiscursus.
Er zijn 12
Er zijn 3 x 15 plaatssen voor dee bijscholingg.
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