
    

EHBO voor docenten in
Taijiquan, Qigong, Yoga, Pilates
en andere bewegingsactiviteiten

Op 2 zaterdagen (9 april en 7 mei 2022) worden theorie en praktijk gegeven m.b.t. eerste hulp 
in je lessen.  Je ontvangt een erkend certificaat en pasje voor reanimatie en AED.

❓ Weet jij wat je moet doen wanneer iemand tijdens je les onwel wordt ?

❓ Zou je herkennen wat iemand heeft ?

❓ Hoe handel je wanneer er sprake is van een mogelijk hartinfarct?

❓ Hoe handel je mbt besmettingsgevaar ?

❓ Hoe regel je reanimeren of niet-reanimeren met je deelnemers ?

Andere onderwerpen zijn o.a:

✔ Bewustzijnsstoornissen: Herkennen van allerlei varianten zoals flauwtes, infarcten,
suikerziekte e.d.

✔Stabiele zijligging en nog veel meer praktische handelingen.

✔Reanimatie komt aan bod (of wanneer je t niet doet....).

✔Ook leer je werken met de AED.

✔Wanneer nodig houden we rekning met besmetting (zoals Corona) en de veiligheid voor
de hulpverlener.



❗ In deze 2-daagse komen deze onderwerpen aan bod. Ook is er ruimte voor eigen inbreng.

❗ Ook wordt tijdens de hele cursus rekening gehouden met de dan geldende RIVM-regels.

De lessen worden verzorgd door:

?🏫 Mw. W. Schutmaat,  Kaderlid van de NODE docentenorganisatie, NRR gecertificeerd; 
instructeur BLS/PBLS/AED. 

👩🏫 Mw. V. Rillmann, erkend TCM-therapeute en Qigong docente. 

 Data:  zaterdagen: 9 april en 7 mei  2022 (niet als losse dagen te volgen!!)
Aanmelden uiterlijk voor 1 april 2022.

 Cursusprijs: € 270,00 (incl. koffie, thee / incl. 21 % btw). 

❗ Early Bird korting van € 30,00 (€ 240,00) wanneer je aanmeld en betaald voor 1 maart 
2022!! 

 Lunch zelf meenemen.
      Lunch is ook te bestellen in aanwezige restaurant.

 Locatie:  Cultureel Centrum het Punt, Burgemeester Koetjestraat 12, 7681 ZP Vroomhoop

 Gratis parkeren
      Station is 2 minuten lopen

 Tijden: 10.00 – 16.00 uur
 Kleding: gemakkelijk draagbaar

Aanmelden bij: info@theyellowmaple.nl      
met je (bedrijfs-) naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres.

Mocht je, na opgave, toch niet kunnen deelnemen, s.v.p. meld je op tijd af!  Anders houd je een 
plaats bezet en zijn we genoodzaakt je een factuur te sturen voor bovenstaand cursusbedrag.

IBAN: NL20 INGB 0004869157   t.n.v. V. Rillmann
KVK 06089713         
Btw.nr. NL001546748B05

Verdere informatie:  www.theyellowmaple.nl
Tel: Veronique Rillmann,  06-21391995.

http://www.theyellowmaple.nl/
mailto:info@theyellowmaple.nl

