EHBO / AED
Daar red je levens mee !

Iedere week krijgen hoeveel mensen buiten het ziekenhuis
een hartstilstand?

Een paar feiten op een rij…
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- 95% van de Noorse bevolking heeft een EHBO training
gehad en herhaalt deze regelmatig. In Noorwegen krijgt
iedereen op school al les in het verlenen van eerste hulp.

Reanimatie door omstanders : hoeveel
meer kans op overleving?

- Ook onze oosterburen hebben het goed voor elkaar, zo heeft
80% van de Duitse bevolking ook een EHBO diploma.

50 %
Waar hangt de AED in Den Andel?

- In Nederland lopen we erg achter, hier ligt het
aantal mensen dat een EHBO diploma heeft
slechts op 3%

Bij benzinepompstation (Scheepstra)
Kruising Streekweg / Oude Dijk

- Hoeveel inwoners in Den Andel zouden een EHBO diploma hebben?
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Gebruiksaanwijzing AED in Den Andel

Wat als je nu geconfronteerd wordt met een slachtoffer van
een ongeval

code voor het openen
- druk “start
- kies “2503”
- druk weer “start” en draai de handgreep om.

BEL 112
112 begeleidt je door het hele traject van hulpverlening
112 weet de AED code in Den Andel ook
112 stuurt iemand naar de AED om die op te halen of jij stuurt
al iemand en geeft dit door aan 112

Conditie AED momenteel is groen = goed
De uitgebreide gebruiksaanwijzing is ter inzage in het
dorpshuis en in De Holm en is ook digitaal op te vragen bij
vereniging Dorpsbelangen
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Indien er gediplomeerde EHBO-ers bekend zijn bij 112 dan
worden die opgeroepen om hup te verlenen. Dat scheelt
seconden dus……
Hoe meer gediplomeerde EHBO-ers of AED-ers in het dorp….des te beter
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CURSUSMOGELIJKHEDEN
EHBO cursus
✓ Online theorie, thuis of op het werk te volgen in eigen tempo.
✓ Inclusief praktijktraining van 4 uur, beschikbaar op ruim 200 locaties in
Nederland.
Richtlijn prijs €109,95 per persoon inclusief BTW

Meer willen weten?
Meer willen doen?

Losse Reanimatie en AED cursus
✓ Inclusief praktijktraining van 4 uur, beschikbaar op eigen locatie
Richtlijn prijs €495,00 per groep, maximaal 14 deelnemers / indien 14
deelnemers dan is de prijs €35,35 pp

Meld je aan bij De Holm

Indien gewenst wordt er door een docente uit Winsum een offerte op maat
voor Den Andel gemaakt
In veel gevallen worden cursuskosten door de verzekering gedekt
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