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Als boomverzorger komt je dagelijks in contact met gevaarlijke 
situaties. Je werkt namelijk op hoogte met gevaarlijk materiaal. 
Om de veiligheid te kunnen garanderen fris je best elk jaar je 
kennis van EHBO en reddend klimmen op. Zo verleer je de oude 
basisvaardigheden niet en ben je altijd op de hoogte van de nieuwste 
technieken.

De opleiding: ‘EHBO voor boomverzorgers + Reddend klimmen, refresh’ 
herneemt en voegt toe aan de opgelopen kennis uit de opleidingen ‘EHBO voor 
boomverzorgers’ en ‘Reddend klimmen’. In de voormiddag ligt de focus op EHBO. 
Je herhaalt de basisvaardigheden en leert tijdens de bijscholing de techniek van de 
tourniquet en het Israëlische drukverband aanleggen. In de namiddag gaan we over 
op reddend klimmen. Je herhaalt eerdere kennis, leert over nieuwe uitrusting en 
technieken en traint op verschillende scenarios.

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren professionals in hun vak die zich 
didactisch bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs, duidelijk 
en met praktische voorbeelden. Dankzij de kleinere groepen zijn uitgebreide 
coachingmomenten mogelijk. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we 
rekening met de groeifases en seizoenen van de boom en hun fauna.

Update en herhaling EHBO-basisvaardigheden

Correct inschatten en gepast reageren op 
ongevallen binnen de boomverzorging

Veilig en gecontroleerd evacueren van 
een slachtoffer uit een boom

Correct afhandelen en overleveren van 
een slachtoffer aan de hulpdiensten

INHOUD
Voormiddag

EHBO voor boomverzorgers:

 → Refresh basisopleiding

 → Aanleggen tourniquet 
Een tourniquet is een knelverband dat om 
een arm of been wordt aangelegd om zeer 
ernstige bloedingen te stoppen.

 → Aanleggen Israëlisch drukverband 
Het Israëlisch drukverband is een 
traumazwachtel voor het stelpen van  
sterke uitwendige bloedingen.

VEREISTE VOORKENNIS
 → Opleiding ‘EHBO voor 

boomverzorgers, basisopleiding’ + de 
jaarlijkse bijscholingen van 4 uren

 → Opleiding ‘Werken in bomen, 
geavanceerde DRT-technieken’

 → Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 → Geen hoogtevrees

 → Medisch geschikt

 → Minimum 18 jaar

INFO
Duur: 1 dag
ETW punten: 7 punten
Aantal deelnemers: Max. 10 personen

EHBO VOOR 
BOOM VERZORGERS + 

REDDEND KLIMMEN

REFRESH

Namiddag

Reddend klimmen:

 → Overlopen en analyseren van risico’s 
binnen de boomverzorging

 → Kennis en correct gebruik van 
klimuitrusting

 → Kennis en correct gebruik van 
klimtechnieken

 → Basis EHBO en omgang met slachtoffer

 → Scenariotraining (diverse locaties in de 
boom met bijkomende moeilijkheden)

 → Elektrisering


