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In afwachting van professionele medische hulp kan er met een 
basiskennis van een aantal eenvoudige maar doeltreffende 
handelingen een leven gered worden. Met de correcte voorkennis is 
‘iets doen beter dan niets doen’. En dat ‘iets doen’ leer je tijdens deze 
cursus aan de hand van casussen en anekdotes uit het beroepsleven 
van onze ervaren instructeur.

Als boomverzorger maak je dagelijks gebruik van scherp en gevaarlijk 
werkmateriaal. Daarbij komt nog eens het gevaar van werken op hoogte. 
De mogelijke verwondingen en gevaren zijn dan ook talrijk: diepe snijwonden, 
slagaderlijke bloedingen, val van hoogte, impact van stomp voorwerp, infarct door 
zware inspanning, … De basisopleiding: ‘EHBO voor boomverzorgers’ bereidt je voor 
op ongevallen. Jouw tussenkomst kan het verschil uitmaken.

Onze instructeur heeft, als hulpverlener in een ziekenwagen, 10 jaar ervaring achter 
de rug. Dankzij zijn huidige job als beroepsbrandweerman, zijn ook reddingen met 
touwtechnieken hem niet vreemd. Per 10 deelnemers, deelt hij graag zijn ‘medische 
straatkennis’ binnen het kader van EHBO voor boomverzorgers. Met behulp van het 
‘KISS-principe’ houdt hij de opleiding simpel en duidelijk.

De deelnemer kan complicaties van vitale functies 
herkennen en adequaat handelen

De deelnemer kan adequaat de eerste zorgen 
toedienen bij een trauma-incident

De deelnemer kan de inhoud van een EHBO-koffer 
correct toepassen

INHOUD
Complicaties van vitale functies 
(ademhaling, circulatie en hersenen)

 Ā Circulatie: hartinfarct en 
reanimatietechnieken bij een stilstand

 Ā Hersenen: epilepsie-aanval, beroerte, 
flauwte, ...

 Ā Ademhaling: verstikking, 
hyperventilatie

Inhoud en gebruik EHBO-koffer

VEREISTE VOORKENNIS
Geen

INFO
Duur: 2 dagen
ETW punten: 14 punten
Aantal deelnemers: Max. 10 personen

EHBO 
VOOR BOOM

VERZORGERS

BASISOPLEIDING

Traumazorg

 Ā Verbandleer: druk- en afdekkend verband

 Ā Veiligheidshouding en blokrol bij braken

 Ā Kneuzingen, breuken en ontwrichtingen

 Ā In- en uitwendige bloedingen

 Ā Immobilisatie nekwervelletsel

 Ā Harnas-suspensie-trauma

 Ā Onderkoeling

 Ā Amputatie 

 Ā Wondzorg

 Ā Brandwonden

 Ā Elektrisering


